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ઉપહાર  

 

રસોઈની પરીક્ષા ખાઈને થાય છે, તેના આકાર-પ્રકારથી નહીં. તેવી જ રીતે ર્િક્ષણસુંસ્થાઓની 

કસોટી તેના ર્વદ્યાથીઓએ બહાર ગયા પછી કેટલો અને કેવી રીતે સુંસારનાું અંધારાું-અજવાળાુંમાું રસ્તો 

કાઢયો તે છે. 

નાનાભાઈના સોમા જન્મરદવસના ર્નર્મત્તે જે ર્વર્વધ કામગીરી થઈ, તેમાુંની આ એક કામગીરી 

છે. ગ્રામદલક્ષણામરૂ્તિ અને લોકભારતીના ગ્રામપ્રદેિ અને પછાત સમાજની પનુરશચના સાથે સુંકળાયેલાું 

કેટલાુંક ભાઈઓ–બહનેોની આ અનભુવકથાઓ છે. આમાુંનાું કેટલાુંક ખેતી, સહકાર, પુંચાયત, ર્િક્ષણ, 

ગોપાલન સાથે સુંકળાયેલાું છે, સરકારી અમલદારો છે, ધારાસભ્યો છે, જેલ સપુરરન્ટેન્ડેન્ટ પણ છે. 

વાચકો આ ર્વર્વધ કે્ષત્રોમાું કામ કરી રહલેાુંના ઓછી કે વધ ુસઘુડતાવાળા અહવેાલોમાું सूत्रे 

मणिगिा इव એમણે લીધેલ ર્િક્ષણનો દોર જોઈ િકિે. પવૂશ અને દલક્ષણ ગજુરાતના આરદવાસી 

ર્વસ્તારમાું, કચ્છ કે ઝાલાવાડમાું ર્િક્ષણ કે ગ્રામર્વકાસકાયશમાું પરોવાયેલાના આવા બીજા ડઝનબુંધ 

અહવેાલો પ્રાપ્ત થઈ િકે. પણ હાલ તો આટલો ઉપહાર જ ગજુરાત પાસે ધરીએ છીએ.તેમાું અમારા 

સામર્થયશની કોઈ વિેકાઈ નથી; પણ જે મહાત્માએ આ ગજુરાતમાું ખણેૂ ખણેૂ તેજ પાથયાાં તેમના તપનો 

એ પ્રભાવ છે. 

સદ્ ગ્રુંથોના માધ્યમથી સદગણુો ખીલવવા અને જનસેવાનાું કાયો કરનારાઓને પે્રરક બની રહ ેતેવ ુું 
સારહત્ય પ્રકાર્િત કરાવનાર સામાજજક અને સહકાર ક્ષેત્રના અગ્રણી શ્રી ર્વઠ્ઠલભાઈ અમીને શ્રી ર્વ.પી. 
અમીન ફાઉન્ડેિન તરફથી આ કાયશ માટે આર્થિક સહયોગ આપ્યો છે. એ માટે તેમનો આભાર.    

 

                                 – મનભુાઈ પાંર્ોળી (લોકભારતી-સણોસરા તા.૧૬-૩-૮૩) 
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લોકભારતીની જીવનલક્ષી કેળવણીના ઉિમ દસ્તાવેિો ઇન્ટરનેટ પર ! 
 

 

લોકભારતી એ કોઈ સ્થળૂ વસ્ત ુનથી. લોકભારતી તો એક ર્વચાર છે. આ સુંસ્થા લોકાલભમખુ–

ગ્રામાલભમખુ કેળવણી–જગતનુું સત્ય છે. અને એટલે જ એના સ્થાપક ઋર્િવયશ નાનાભાઈ કહતેા કે, 

“લોકભારતીના ર્વચારો જે સમજે અને જીવનમાું આચરે તેની છે આ લોકભારતી.” ગાુંધીજીએ પોતાના 

જીવનમાું પોતાના ઉપર કરેલા પ્રયોગોમાુંથી જે પ્રયોગો સફળ રહ્યા તેને સામાજજક સ્વરૂપ આપ્્ુું તેમ 

નાનાભાઈએ તેમની ત્રણે સુંસ્થાઓમાું કરેલા ર્િક્ષણ–પ્રયોગોને પોતાના અભ્યાસ અને અનભુવથી 

ઘડીઘડીને જે પ્રયોગો સફળ થયા તેને સમાજ સમક્ષ તેના વ્યાપક અમલ માટે મકૂ્યા. સ્વાભાર્વક રીતે 

જ તેના વાહકો આ ત્રણે સુંસ્થાના ઉત્સાહી અને સમર્પિત એવા ર્વદ્યાથીઓ રહ્યા છે.  

નઈતાલીમનુું, લોકભારતીત્વનુું ર્વશ્વબજારમાું આજે માકેરટિંગ થવુું અર્નવાયશ છે. કારણ કે ર્વકાસ 

નામની ઉધઈ આપણી પ્રકૃર્ત અને સુંસ્કૃર્તને સાવ ખોખલી કરી મકેૂ તે પહલેાું જાગી જવુું બહુ જરૂરી છે. 

આના જ સુંદભે, લોકભારતીના કેટલાક ર્વિેિ સફળ થયેલા ર્વદ્યાથીઓનાું કાયો–અનભુવોની નોંધ 

“ઝાડનાું પારખાું ફળ પરથી” એ િીિશકથી લોકભારતીએ પ્રગટ કરેલી ૨૬ પસુ્સ્તકાઓમાું રજૂ થઈ છે, 

જેણે સમાજને જીવનલક્ષી ર્િક્ષણના ઉત્તમ દસ્તાવેજો પરૂા પાડયા છે. નઈતાલીમનો સુંસ્કારાયેલો 

ર્વદ્યાથી શુું શુું કરી િકે છે તેની નક્કર વાતો તેમાું રજૂ થઈ છે. તેમાું બહુ સહજ રીતે લોકભારતીત્વ 

ઉજાગર થ્ુું છે. 

છપાઈને હજારો વાચકો સધુી પહોંચેલા આ બહુ મલૂ્યવાન અનભુવોને આધરુ્નક સમયમાું 

ઉપલબ્ધ એવી ઇન્ટરનેટ સરુ્વધાઓનો લાભ આપીને ર્વશ્વભરમાું પહોંચાડવાની વાત, લોકભારતી દ્વારા 
સન્માર્નત અમારા પવૂશ ર્વદ્યાથી અને ‘કોરડ્ુું’ના સહતુંત્રી શ્રી જુગલકકિોરભાઈ દ્વારા રજૂ થઈ, એટલુું જ 

નહીં પણ એ બધી જ પસુ્સ્તકાઓનુું પ્રફૂરીરડિંગકાયશ સુંભાળી લીધ ુું સાથે સાથે ગ્રારફકને લગતાું તથા 
પ્રકાિનનાું કાયોમાું મુુંબઈના શ્રી તષુાર મહતેાની રકિંમતી મદદ લઈને તેમણે આ કાયશ પાર પાડવાની 

તૈયારી બતાવી, ત્યારે સહજ રીતે જ એ ર્વચારને ઉત્સાહભેર વધાવી લેવામાું આવ્યો.   
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ઇન્ટરનેટ પર ઈ–બકુરૂપે હજારો પસુ્તકો પ્રગટ થવા લાગયાું છે ત્યારે એ ટૅકનોલૉજીને આ સફળ 
થયેલાું કાયો માટે પણ પ્રયોજવાનુું નક્કી કરવામાું આવ્્ુું. આના માટેના જરૂરી ભુંડોળ સારુ ઇન્ટરનેટ 
પર એક નાનકડી અપીલ કરી તો તરત જ જે પ્રોત્સાહક પ્રવાહ વહ્યો તેમાું જરૂરી બજેટ કરતાું પણ વધ ુ
મદદ હતી ! સવશશ્રી ગોપાલભાઈ પારેખ (નવસારી), લચરાગ પટેલ (્એુસએ), અિોક મોઢવારડયા 
(જૂનાગઢ) તથા રમેિ પટેલ (કેલલફોર્નિયા)ના તત્કાલીન પ્રર્તભાવોએ અમને પ્રોત્સારહત કયાશ.  

આમાુંના શ્રી રમેિભાઈ પટેલ –‘આકાિદીપ’ની મદદથી (કન્યા કેળવણીના આગ્રહી, તેમનાું સ્વ. માતશુ્રી 
કાિીબહને ઝ . પટેલ તથા સાકહત્યપે્રમી પત્ની શ્રીમતી સર્વતાબહનેના સૌિન્યે) તથા શ્રી ચર્રાગભાઈ 
પટેલની મદદથી આ બધી પસુ્સ્તકાઓનુું પ્રકાિન થિે. આ સૌ સહયોગીઓના આપણે ખબૂ આભારી 
છીએ.  

આવનારા સમયમાું ર્િક્ષણજગતને મલૂ્યવાન રદિા પ્રાપ્ત કરાવનારાું આ પ્રકાિનોને વૈર્શ્વક ગજુરાતી 

વાચકો સધુી નઈતાલીમના આ નીવડેલા નક્કર અને ચમત્કારરક અનભુવો પહોંચાડવાનુું અમારુું કાયશ 

સાથશક થિે તેવી આિા સાથે –  

– અરુણભાઈ દવે. (મૅનેજિિંગ ટ્રસ્ટી, લોકભારતી સણોસરા.) 
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કુટુાંબ પકરર્ય 

પાુંચ ભાુંડરડા ુંમા ું હુું વચેટ. બે બહનેો મોટી. એક ભાઈ અને એક બહને નાનાું. અમે ત્રણેય પ ૂુંછરડયાું 

ર્િક્ષકો. બને્ન મોટી બહનેો ભણેલી થોડુું પણ વાચનબળે પરૂી ક્ષમતાવાળી. મારા જન્મ પહલેા ું બાએ ચાર 
ભાઈઓને વળાવેલા. એટલે મારો ઉછેર લાડકોડથી થયો. 

ર્પતાજી પ્રાથર્મક િાળામાું ર્િક્ષક. પ્રામાલણક અને વ્યવહારદક્ષ. બહનેો , ભાણેજો, કુટુુંબકબીલા, ર્મત્ર 
મુંડળમાું આદરપાત્ર; આંગણુું અર્તર્થઓથી ભ્ુાંભ્ુાં. મહમેાનર્પ્રય વ્યસ્તતત્વ.  

ગાયકવાડી ર્િક્ષક , ફરજજયાત ર્િક્ષણ. ખોટી હાજરી પરૂવાના બદલામાું અનાજ , કઠોળ, ઘી, દૂધ મળી 
રહ.ે એક વખત ખાટે હીંચકતાું પડી ગયા. હાથ ભાુંગયો. ર્નકટના મરુબ્બી ર્મત્ર કહ ે- “તેં લીધુું હત ુું જમણે હાથે ને 

ભાુંગયો ડાબો હાથ. ખોટુું થ્ુું.” કટાક્ષ બરાબર મમશસ્થાને વાગયો. પછી ક્યારેય અણહક્કનુું ખાધુું નથી. નેવ ુું વિશનુ ું 

આ્ષુ્ય ભોગવ્્ુું. સર્વિસ પણ ખબૂ ર્નષ્ઠાથી કરી. નીર્તમત્તા જીવનવ્યવહાર બની ગયો. ભારે રકિંમતી ઘરેણાું 
એમને અનેક વાર જડયાું હોય, માલલકને િોધીને પરત કરે ત્યારે જ તેમને ર્નરાુંત થાય. 

ભસ્તતનો આડુંબર નરહ. પણ ગાયત્રી ઉપાસના ખરી. હજારોને ગાયત્રીમુંત્રથી વીંછી ઉતારતા અમે 
જોયેલા. રડતો આવેલ માણસ હસતો હસતો જાય. 

માતા અભણ. નાની વયે પરણયાું. પરણયાું પછી વાુંચતાું િીખયાું. લખતાું આજેય આવડત ુું નથી. પણ 
આજે નેવુું વિેય છ સાત કલાક વાુંચે. રામાયણ, મહાભારત, ભાગવત, નાનાભાઈની કથાઓ, મેઘાણીની વાતાશઓ, 

ભારે ઠાવકાઈથી રહી િકે. વાતાશનો અખટૂ ખજાનો. કીતશન , ધોળ, ભજનો, કથાનકો બેશમુાર યાદ . આજેય મીઠા 

રાગે અમે ગવડાવીએ.  

જીવન પરરશ્રમી. ડોિી રેંરટયો , પેટી રેંરટયો, અંબર ચરખો પરૂક અથોપાર્જન ર્નર્મતે્ત ચલાવેલા. તેમનાું 

ર્સતે્તર વિશના આ્ષુ્ય સધુી સચવાયાું. ત્યાર પછી ભરતગ ૂુંથણ, મોતીકામ, રજાઈઓ થતી રહી. 
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મારુાં  ર્િક્ષણ 

પ્રાથર્મક ર્િક્ષણ ગારરયાધાર તાલકુાના ગણેિગઢ ગામમાું. મારા બાપજુીની પે્રરણાથી ર્િક્ષક બનેલા 

શ્રી ઠાકરિીભાઈ મને ર્વિેિ યાદ રહ્યા છે. ખબૂ ર્નષ્ઠાવાન. સમય કરતાું િાળાએ પુંદર ર્મર્નટ વહલેા આવે અને 
િાળા છૂટયા પછી પા અધો કલાક ઢૂુંગલુું વળેલાું બાળકોથી વીંટળાયેલા હોય. સજાગ ર્િક્ષક. 

માધ્યર્મક ર્િક્ષણ ત્રણ વિશનુ ું પણ અનાકિશક. 

આવક ટાુંચી. ર્પતાજી પેન્િનના આરે. મુંત્રી તાલીમમાું જાઉં તો છ મરહના અને અધ્યાપનમુંરદરમાું 

જાઉં તો બે વિશ. નીર્તમત્તા ફરજજયાત સચવાય એટલે હુું ર્િક્ષક થાઉં તેવી ર્પતાજીની લાગણી. હુું લોકભારતી 
આધ્યાપન મુંરદરનો ર્વદ્યાથી બન્યો. ૧૯૫૬માું. 

મારે માટે તદ્દન નવી દુર્નયા. પહલેો રદવસ. પહલેો વગશ ગલણતનો. શ્રી સોમાભાઈએ બૉડશ ઉપર ચાર 
દાખલા લખાવ્યા. અમારી પ્રથમ ટેસ્ટ. ર્વચારતા ધીમે ધીમે રકમ લખે. મોં ફેરવ્્ુું. હુું જવાબ લઈ હાજર થયો. 

મને કહ:ે “ગાયકવાડી ર્વદ્યાથી છો? ખબૂ ઝડપથી લાવ્યા !” 

મેં કહ્ુું- “હા.”  

પહલેો જ અનભુવ સખુદ રહ્યો. 

અમારા છાત્રાલયની બાજુમાું જ પ.ૂ નાનાભાઈનો ર્નવાસ. લોકભારતીના સ્નાતક થઈ શ્રી યિવુંતભાઈ 

તાજા જ અધ્યાપક તરીકે જોડાયેલા. તેઓ અમારા ગહૃપર્ત. ચનૂીદાદા અમારા આચાયશ. પ.ૂ નાનાભાઈ 
મહાભારતની વાતાશઓ કહ.ે મનભુાઈ સુંસ્કૃતનાું સભુાર્િતો રાતે્ર રાતે્ર  િીખવે. 

યિવુંતભાઈ અમારી ભારે ખેવના રાખે. પે્રમ વરસાવે. પણ સતકશ એટલા કે એમની જાણ બહાર કશુું ન 
હોય. અમારા ઘડતર માટે પરૂા મથે. રાતે્ર, વહલેી સવારે તેમની ગપસપ ચાલે. વૈર્ધક કરતાું આ અવૈર્ધકમાું અમે 

વધ ુપામયાું. અમારા માટે સતત જાગરૃ્ત અને અનગશળ પે્રમ સુંજીવની હતાું.  

ઘરના સુંસ્કારમાું વાચન અલભમખુતા હતી. પણ મલૂ્યવાન સારહજત્યક કૃર્તઓનો પરરચય અહીં પામયાું. 

અમારી ટુકડી સીર્મત સુંખયાની હતી. એટલે વ્યસ્તતગત ધ્યાન પણ અપાત ુું. સ્વાધ્યાય પદ્ધર્ત , 

સમયાુંતરે લેવાતી કસોટીઓ , ડરામણા ભારણ ર્વનાની પરીક્ષાઓ , લગભગ સ્વયું સુંચાલલત જ થતી. ઑરફસેથી 

પ્રશ્ન પેપરો જાતે જ લઈ આવીએ. છતાું ખાનગીમાું જોઈ લેવાની ચેષ્ટા કોઈ ક્યારેય કરત ુું નરહ.  

લોકભારતીના બે માસના વસવાટમાું જ અમે જાણી લીધુું કે નાનાભાઈ તો સૌરાષ્ર રાજ્યનુું પ્રધાનપદ 

છોડી ફરી ર્િક્ષણનુું કાયશ કરવા આવ્યા છે. ભાવનગરની દલક્ષણામરૂ્તિ સુંસ્થા જે તેમણે સ્વહસ્તે ર્વકસાવેલી , 
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દેિભરમાું પ્રર્તષ્ષ્ઠત કરેલી , તે ક્ષણનાયે ર્વલુંબ ર્વના છોડી , માત્ર દલક્ષણામરૂ્તિદેવનો ફોટો અને એક ફાનસ લઈ 

આંબલા આવ્યા. ગ્રામસમાજની કેળવણી કેવી હોય તેના રદિાદોર નક્કી કરવા ઘણી મથામણ કરી છે. કૉલેજનુું 
ર્પ્રસ્ન્સપાલપદ હાથવગુું થવાનુું હત ુું, ત્યારે કૉલેજ છોડી , પ્રાથર્મકિાળાના મહતેાજી બનવાનુું પસુંદ કરેલુું. તે આ 

નાનાભાઈ છે.  

આંબલા પછી મણાર, લોકભારતી ર્વકસી રહ્યાું હતાું. 

પ્રથમ વિશના અભ્યાસ દરર્મયાન પ.ૂ કાકાસાહબે , સ્વામી આનુંદ, કર્વ ઉમાિુંકરભાઈ વગેરેનો રદવસો 
સધુી લાભ મળ્યો . ઢેબરભાઈ, વજુભાઈ, બળવુંતભાઈ જેવા દેિ કક્ષાના ટોચના ગાુંધીજનો આવતા. નાનાભાઈ- 

મનભુાઈના આકિશણે દેિર્વદેિની ર્વભરૂ્તઓ આવતી , તેમનાું પ્રવચનો થતાું. મેં આ વ્યાખયાનોની નોંધ લેવાની 

આદત પાડેલી. વિો સધુી આ નોંધપોથી સચવાઈને પડી હતી. હવે હાથવગી નથી. 

કુંઈક વાગવાથી મારી ર્પિંડી પાકી. લોકભારતીના મલમપટ્ટા કારગત ન નીવડયા. પાક્ુું હત ુું , બહોળી 

ભોંમાું. પગ સઝૂીને થાુંભલો થયેલો. પીડાયે ખાસ્સી. મનભુાઈને ખબર પડી. મારી પાસે આવ્યા. બીજે રદવસે મને 
મોટરમાું ભાવનગર ર્સર્વલ હોસ્સ્પટલે લઈ ગયા. ભાવનગરના વતની મારા એક સહાધ્યાયીને સાથે લીધેલો. 

ચારપાુંચ રદવસનુું રોકાણ થયેલુું. હોસ્સ્પટલ ખીચોખીચ. બહાર ઓિરીમાું મારી પથારી. 

ર્મત્ર રદવસમાું પા ુંચ દસ ર્મર્નટ હાઉતલો કરી જાય. એક અજાણયા મરુબ્બી કોઈ દરદી સાથે આવેલા. 

તેમની સાથે ગોઠડી થઈ. તેઓ સતત મારી પાસે જ બેસી રહતેા. સવારમાું સખુડી , બપોરના ગરમ ગરમ િીરો 

અને સાુંજનુું ભોજન પણ તેઓ જ લઈ આવે. દરદ ભલૂી જવાય તેટલાું તેમનાું પે્રમ-હૂુંફ. શુું સગપણ હત ુું મારે 
તેમની સાથે? 

આ પછી જન્માષ્ટમીની રજાઓ આવી. અભ્યાસ-સ્વાધ્યાય પડેલાું. એટલે રજાઓમાું ઘેર જવાનુું મમત્વ 
છોડી દીધુું. સરુત , મહસેાણા અને દૂર પુંથકના ર્વદ્યાથીઓ માટે રસોડુું ચાલુું રહવેાનુ ું હત ુું. ઘર કરતાું ર્વિેિ 

વાનગીઓ જમવા મળી. સ્વાધ્યાય , અભ્યાસ થયો. યિવુંતભાઈ સલૂચત કેટલાુંક સરસ પસુ્તકો વુંચાયાું. 

કૃષ્ણાષ્ટમીની રજાઓનો મોકળાિથી ઉપયોગ થઈ િક્યો. 
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બે યાદગાર પ્રવાસો 
લોકભારતીના અભ્યાસકાળ દરર્મયાન બે પ્રવાસ સ્મરણીય રહ્યા છે. પહલેો સૌરાષ્રનો પ્રવાસ 

યિવુંતભાઈ સાથે કરેલો. તે વેળા સ્પેર્િયલ વાહનો સહજ પ્રાપ્ય ન હતાું. ભાણવડ, બરડા પ્રદેિનો પ્રવાસ થયો 
ચાલતાું. પછી જૂનાગઢ ગયેલાું. 

જૂનાગઢ ધમશિાળામાું ઉતરેલાું. વહલેી સવારે લગરનાર ચડવાનો મનસબૂો કયો. રાતે્ર તળેટીમાું પહોંચી 
જવા એક વાહન બે ફેરા કરી દે તે િરતે નક્કી ક્ુાં. બહનેો , યિવુંતભાઈ અને બે ભાઈઓ પહલેા ફેરામાું તળેટી 

ગયાું. ર્િયાળો. ઠુંડી ભારે. અમારાું ઓઢવાનાું પહલેા ફેરામાું મોકલી દીધેલાું. બીજો ફેરો આવ્યો જ નરહ. આખી 

રાત રાહ જોતાું રહ્યાું ઠુંડીમા ું ઠૂુંઠવાતાું રહ્યાું. સુંપકેય કેમ કરવો ? વહલેી સવારે ઊપડતી બસમાું તળેટી ગયાું. 
યિવુંતભાઈ લચિંતામાું. અમે પહોંચ્યાું ત્યારે ર્નરાુંત થઈ. 

લગરનાર ઊતરી અમે લોજમાું અમારુું િસ્તત પરીક્ષણ આપ્્ુું. પહલેા ું બહનેો જમી. ત્યા ું સધુી બરાબર 
પણ પછી તો અમે ઊંધુું ઘાલીને બડાજટ્ટી બોલાવી. દે દામોદર દાળમાું પાણી. િાક રૂપાુંતરરત થઈ ગ્ુું. 

રોટલીનો આકાર પ્રકાર બદલાઈ ગયો. કાચી પાકી રોટલીયે સ્વીકાયશ.  લોજવાળો હરેરી ગયો. ટૅતસીવાળાની દાઝ 

લોજવાળા પર ઉતારી. 

લોજવાળાને છેલ્લે અમે ઠાવકાઈથી પછૂ્ુું - “અમારે આવતી કાલે લાડુ-ફરસાણનુું ભોજન જમવુું છે. શુું 

લેિો?” 

તેમણે કહ્ુું: “હુું બચરવાળ માણસ છું. મારે દેવાળું નથી કાઢવુું. લોકભારતીવાળા માટે મારી લોજના 

દરવાજા બુંધ. પેલો છે દરવાજો. ચાલતી પકડો.” 

અમારે સાુંજની રેનમાું પોરબુંદર બાજુ જવાનુું હત ુું. સ્ટેિને જવા નીકળ્યાું હતા. ત્યા ું પેલી ટૅતસીવાળો 

આવ્યો. ઠરાવેલી રકમની અડધી રકમ માગી. અને યિવુંતભાઈના પ્રકોપનો ર્વસ્ફોટ થયો. “અમારા ર્વદ્યાથીઓને 
આખી રાત ઠાયાશ . મારી આખી રાત કેમ ગઈ તે મારુું મન જાણે છે. મખૂશ! તારે મને પૈસા આપવાના હોય! એક 

રાતી પાઈ પણ નરહ મળે. જા, તારે થાય તે કરી લે.” 

અમે સ્ટેિન પહોંચ્યાું. કન્સેિનની ર્વર્ધ પતાવી ત્યાું બે પાુંચ જણાને લઈને ટૅતસીવાળો સ્ટેિને આવ્યો. 

મુંડયો બોલવા અને ધમકી દેવા. પોલીસ ફરરયાદનુું કહ્ુું. યિવુંતભાઈ વધ ુલચડાયા : “તારી ફરરયાદથી ફાટી 

પડતા નથી. ફરરયાદ તો અમારે કરવાની હોય. છતાું તમને કહ્ુું છે કે થાય તે કરવુું.” 
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ધ ૂુંવાપવૂા ું થતો તે ગયો તો ખરો પણ થોડીવારે એક પોલીસવાળો આવ્યો. તેણે યિવુંતભાઈ સાથે 

નમ્રતાથી વાત કરી. ખાદીનાું કપડાુંનો પ્રભાવ પડયો હિે! તેણે વધ ુનમ્રતા ધારણ કરી કહ્ુું: ”સાહબે , મારે ખાતર 
આવવાનુું કહુું છું. મારે નાહક અમારા અર્ધકારીનો ઠપકો સાુંભળવો પડિે.” 

બહનેો ગભરાય. રેલવે-પોલીસને બોલાવી ભલામણ કરી અમે બે ર્વદ્યાથીઓ અને યિવુંતભાઈ 
પોલીસથાણે ગયા.  

ત્યા ું અચરજ થાય તેવી ઘટના બની ! યિવુંતભાઈ સ્વાતુંત્ર્ય સુંગ્રામના સેનાની. જેલવાસ મળેલો તે 
દરર્મયાન જેલના જે ર્સપાહી સાથે ગાઢ પરરચય થયેલો તે અહીં સાહબે બની ખરુિી ઉપર લબરાજ્યા હતા ! બને્ન 

ઉમળકાથી મળ્યા. કહે : ”યિવુંતભાઈ ! તમે અહીં ક્યાુંથી ?” આદરપવૂશક બેસાયાશ. મુંડયા વાતો ઉખાળવા. 

યિવુંતભાઈએ ઉતાવળ દિાશવી. ટૂુંકમાું વાતનો સાર કહ્યો. ટૅતસીવાળો ર્િયાુંર્વયાું ! 

સાહબે ટૅતસીવાળાને કહ ે-“ચાલ , આ તો મારા ર્મત્ર નીકળ્યા. આપણે તેમનાું ર્વદ્યાથીઓને ચા-પાણી 

કરાવી આવીએ.” પછી ટૅતસીવાળાને કુંઈક આપ્્ુું હત ુું તેવ ુું મને સ્મરણ છે.  

તે રદવસે યિવુંતભાઈની ખમુારી , ર્નલભિકતા અને પ્રકોપનાું દિશન ગયાું ! આ ઘટનાથી અમે થોડા ું 

ફૂલાયાું પણ ખરાું. 

પ્રવાસનો બીજો પ્રસુંગ પણ સ્મરણીય છે. આ પ્રસુંગમાું તેમનુું બીજુ ું સ્વરૂપ જોવા મળ્્ુું.  

યિવુંતભાઈ રેનની ઉપરની બથશ પર સતૂા છે. અમે સૌ પત્તાું ટીચીએ. હાહાહીહી કરીએ. થાક્યાુંપાક્યાું 

મોટા ભાગનાું કા ું તો ઘોંટી ગયાું હતાું , કાું તો ઝોલે ચડયાું હતાું.  એક આધેડવયની ગાુંડી બાઈ અમારા 

કુંપાટશમેન્ટમાું આવી. અમને રમત મળી. ઠઠ્ઠામશ્કરી િરૂ કરી. બાઈને એવી તો ખીજવી કે તેના હાથમાું ટીનના 
ડબરા જેવુું વાસણ હત ુું , જે એકમાત્ર તેની સુંપર્ત્ત હતી , તે તેણે મારવા માટે અમારા તરફ ફેંક્ુું. ગાડી ગર્તમાું 

હતી. વાસણ બારી સાથે અથડાઈને બહાર ફેંકાઈ ગ્ુું. અમે સૌ ખડખડાટ હસી પડયાું. ભારે ગમમત પડી. 

અમને ખબર નરહ કે આ વાસણ માત્ર બારી સાથે નહોંત ુું અથડા્ુું, યિવુંતભાઈના હૃદય સાથે અથડા્ુું 

હત ુું ! આ ઘટના વખતે તેઓ જાગતા હતા. કશુું બોલ્યા નરહ. 

સવારે યિવુંતભાઈને કૉફી-નાસ્તાનો ર્વવેક કયો. જો્ુું તો તેમની બને્ન આંખોમાુંથી આંસ ુટપકતાું હતાું. 

પહલેા ું તો સમજા્ુું નરહ. િાનાું આંસ ુહિે ? પછી બધુું સ્પષ્ટ થ્ુું ! તેમણે ગળગળા અવાજે કહ્ુું: “સમાજની કુંઈ 

કેટલીયે યાતનાઓમાુંથી ત્રસ્ત થઈ આ બાઈએ કેટલાયે સુંકટો ભોગવ્યાું હિે ! કેટકેટલા ર્સતમ આ બાઈ પર 
ગજુાયાશ હિે ! સુંપર્ત્તમાું એકમાત્ર િકોરુું ! તે ઝ ુંટવી લેવાનો આપણને િો અર્ધકાર હતો ! આપણી પાસે ભાતાું-

પોતાું હતાું. તમને તે ભખૂી દુલખયારી બાઈને આપવાનુું ન સઝૂ્ુું? બાઈ ગાુંડી હતી કે તમે?” 
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અને યિવુંતભાઈએ આખો રદવસ નરહ જમવાની જાહરેાત કરી. 

ગાુંડી બાઈ માટે  યિવુંતભાઈની અનકુુંપા જોઈ દ્રવી જવા્ુું. આ પ્રસુંગ દ્વારા અમારુું જે ઘડતર થ્ુું તે 

કોઈ વ્યાખયાનોથી ન થ્ુું હોત. 

બીજો પ્રવાસ યિવુંતભાઈ અને મળૂિુંકરભાઈ સાથે થયો. મુુંબઈ , પનૂા, અજ ુંટા-ઈલોરા, દોલતાબાદ, 

ઔરુંગાબાદ અને ર્સિંહગઢનો. 

મુુંબઈમાું પ્રહલાદ પારેખ અને કૃષ્ણલાલ શ્રીધરાણી (બને્ન ભાઈના દલક્ષણામરૂ્તિના ર્વદ્યાથીઓ) અમારે 

ઉતારે આવ્યા. અમે સમહૂમાું પ્રહલાદ પારેખની ગીત રચનાઓ સુંભળાવી. 

મુુંબઈથી પનૂા રેલવે માગે જવાનુું. ડુુંગરાળ પ્રદેિ. લાુંબા લાુંબા ડુુંગરા ચીરી બોગદાુંમા ુંથી પસાર 

થવાનુું ખબૂ ગમેલુું. 

શ્રી હરરભાઈ ગોરરડયા ખડસલીના ર્વદ્યાથીઓને લઈને પ્રવાસે આવેલા. પનૂા રેલવે સ્ટેિને તેઓ અમને 

લેવા આવેલા. ત્યા ુંથી સીધા એક આલલિાન હોટલમાું લઈ ગયા. અફલાતનૂ ર્મષ્ટ વાનગીઓ. તે રદવસનુું ભોજન 

એમના તરફથી અપા્ુું. 

ર્સિંહગઢના રકલ્લા ઉપર એક કૂવો છે. દોરડા ુંની જરૂર નરહ. હાથ લાુંબો કરી ડોલ ભરી લો. પાણી ટોપરાું 

જેવુું. અમે સાથે નાસ્તો લીધેલો તેયે ઓછો પડયો. કકડીને ભખૂ લાગેલી. ત્યા ું બીજુ ું તો કશુું મળે નરહ. 
આસપાસમાું ઝ ુંપડીઓ હતી. ત્યા ું જઈને પછૂ્ુું. ચાર આને જુવારનો રોટલો , બકરી-ગાયનાું ર્મતસ દૂધની છાસ 

અને લસણ-મરચાુંની ચટણી ફ્રી. અમે ઘરઘુંટીએ દળાવવા બેઠા ું. બહનેો રોટલા બનાવવા બેઠા ું. સ્વયુંપાક જામયો. 

બત્રીિ િાક અને તેત્રીિ ભોજનના ભાવથી આરોગ્ુું. ફરી ક્યારેય આવુું ભોજન મળ્્ુું નથી. રહસાબ થતો હતો 
તેના કરતાું બે પા ુંચ રૂર્પયા વધ ુઆપ્યા. કૅમેરા હોત તો એ સ્મરણીય દૃશ્ય આજે લોકભારતીની દીવાલ ઉપર 

લટકત ુું હોત !  

તે રદવસની ભાઈની હસતી-હસાવતી છબી આજેય મનમાું અકબુંધ પડી છે !  

પ્રથમ વિશના અંતે ઉનાળ વૅકેિન આવ્્ુું. નાનાભાઈએ મહાભારતની વાતાશ અધે મકેૂલી. વતનની 
લાઈબ્રેરીમાુંથી વલ્લભકૃત રાગરાલગણીવાળું મહાભારત િોધ્્ુું.  

બા સવારમાું ઘરકામમાું હોય ત્યારે હુું રેંરટયો કા ુંત ુું. બા અને આડોિીપાડોિી ફટાફટ કામ પતાવી પેટી 
રેંરટયે કા ુંતવા બેસે. ત્રણ રેંરટયા અમારા અને ત્રણચાર પાડોિીના રેંરટયા ચાલે. બીજી બાજુ ું મારુું મહાભારતનુું 

ગાન ચાલે. પછીથી રામાયણ-ભાગવત પણ વુંચાયા. આ વૅકેિન મારા માટે જીવનનુું સુંભારણુું બની રહ્ુું. 
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અધ્યાપનમાંકદરમાાં અદલાબદલી ! 
વૅકેિનના છેવટના રદવસો. લોકભારતીથી પત્ર આવ્યો - “સરકારશ્રી સાથે પરીક્ષા સુંદભે મતભેદો થતાું 

આપણે અધ્યાપન મુંરદર બુંધ કરવા ર્નણશય કરેલ છે. નીચેના અધ્યાપન મુંરદરોમાુંથી તમારી પસુંદગીના સ્થળે 
હાજર થવાનુું રહિેે. સાથેનો દાખલો રજૂ કરવાથી પ્રવેિ મળી જિે.” 

સૌ ભારે દ્વદ્વઘામાું , ફુંગોળાયાનો ભાવ. અમારાુંમા ુંથી બે ભાઈઓ ર્સવાય સૌ ભાઈઓ સોનગઢમાું અને 
બહનેો ભાવનગર-રાજકોટ વચ્ચે વહેંચાયાું. 

દોમદોમ સાહ્યબીમાુંથી અમે ક્યાુંના ું ક્યાું ફેંકાયા ું ! જીવન સમર્પિત કરનારી , ર્િક્ષણકાયશને ધમશ સમજી 
ર્વદ્યાથીઓને જીવનભરની મડૂી બુંધાવતી જીવનપ્રણાલી અને સ્નેહનાું ઝરણાુંમા ુંથી સૌને નવપલ્લર્વત કરત ુું 

વાતાવરણ ક્યાું અને આજે અમે ક્યાું? અમે મ ૂુંઝાયાું. રહઝરાયાું. 

લોકભારતીના ર્વદ્યાથીઓ રાતે્ર ભેગા થઈએ. વહાલસોયા ચનૂીદાદા , હતેાળ મદુૃલાબહને , નખર્િખ 

ર્િક્ષક દુગાશિ ુંકરભાઈ , રર્તભાઈ, મરુ્નભાઈનાું હતેને યાદ કરીએ. રદવસ દરર્મયાન પડેલા ઉઝરડાને રૂઝવવા 

મથીએ. અકળામણને ભલૂવા ક્યારેક ર્સહોર સધુી સાયકલ પર ર્થયેટરમાું પહોંચી જઈએ. 

ક્ષબુ્ધતામાુંથી એક માગશ સઝૂયો. દર રર્વવારે ચારેક જણાએ લોકભાર જવુું. મનભુાઈ , ચનુીદાદા , 

યિવુંતભાઈને મળવુું. મ ૂુંઝવણમાુંથી માગશ કાઢવા ર્વનવવુું. અધ્યાપન મુંરદર િરૂ કરો તો અમે સૌ પરત 
આવવાની બાુંહધેરી આપીએ. બે મરહને અમારુું તપ ફળ્્ુું.  

અલખલ ભારતીય કોંગ્રેસના પ્રમખુશ્રી ઢેબરભાઈ લોકભારતી આવેલા. અધ્યાપન મુંરદરની વાત 
નીકળતાું છેલ્લી પરરસ્સ્થર્તમાુંથી વાકેફ કરવામાું આવ્યા. તે પછી તાર ટેલલફોન થયાું હિે. સરકારે ભલૂ સધુારી.  

અમને સમાચાર મળ્યા. જન્માષ્ટમીની રજા પછી અમારે લોકભારતી પાછા ફરવાનુું હત ુું. અમારે હવે 
દસેક રદવસ જ સોનગઢમાું કાઢવાના હતા. આ રદવસોમાું અનાયાસે પણ ડાુંખરાઈ , કટતૂા પ્રદર્િિત થઈ જતી 

હતી. સમહૂજીવનના માકશસની ધમકી મળતી તેને ધોળીને પી જતા હતા. અમે ર્નભશય બની ચકૂ્યા હતા. 

રજા પછી અમારા પૈકીના એક ભાઈ ર્સવાય સૌ લોકભારતી પરત આવ્યા. વધ ુિાણાું થઈને આવ્યાું. 

સરકારી અધ્યાપન મુંરદરમાું અભ્યાસક્રમમાું ‘સરસ્વતીચુંદ્ર’ નવલકથા ચાલે. લોકભારતીમાું 
‘પલ્લીસમાજ’ ચાલ.ે સોનગઢમાું ‘સરસ્વતીચુંદ્ર’ ભણાવનારા પ્રાધ્યાપક ખબૂ રસથી ભણાવતા. એટલે અમને 

‘સરસ્વતીચુંદ્ર’નુું આકિશણ. અમે ‘પલ્લીસમાજ’ને બદલે ‘સરસ્વતીચુંદ્ર’ની માગણી કરી. માગણી ગ્રાહ્ય રહી. 

રજનીભાઈ મોદી પાસે ‘સરસ્વતીચુંદ્ર’ ખબૂ રસથી ભણયા. અમારામાુંથી મોટા ભાગના મળૂ ‘સરસ્વતીચુંદ્ર’ના ચાર 
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ભાગ સધુી પહોંચ્યા હતા. લોકસેવા મહાર્વદ્યાલયના બીજા વિશમાું પણ ‘સરસ્વતીચુંદ્ર’ રજનીભાઈ ભણાવે. અમારી 

કસોટીની ઉત્તરવહીઓ લોકસેવા મહાર્વદ્યાલયમાું વુંચાતી. 

બીજા વિશમાું ‘કાવ્યાનુંદ’ મનભુાઈ દ્વારા પામયાું. સુુંદરમ.્નુું ‘બદુ્ધનાું ચક્ષ’ુ એક મરહનો ચાલ્્ુું. બદુ્ધ ઉપર  

મનભુાઈને ખબૂ પક્ષપાત. અનેક સુંદભો , જાતકકથાઓ, બદુ્ધ કાવ્યો , મૈર્થલીિરણનુું ‘યિોધરા’,  સધુી સ્નાન 
કરવાનુું સૌભાગય સાુંપડ્ુું. 

બપોરના ભોજન પહલેાનો વગશ એકાુંતરા મનભુાઈનો આવે. તે રદવસે જાણે મહાભોજન. રસોડાની 
બાજુમાું બાજરાની ટટ્ટીમાું અમારુું છાત્રાલય. વગશખુંડ પણ ટટ્ટીનો. રસોડે યથા સમયે બેલ પડે. પણ ભણનારને કે 

ભણાવનારને તેની સધુ ન હોય. આ સખુદ અનભુવ પ્રત્યેક ર્વદ્યાથીનો. 

 સ્વયાંપાકી રસોડાનો સફળ પ્રયોગ 

બીજા સત્રમાું અમે સ્વયુંપાકી રસોડુું સુંભાળેલુું. અમારી ટુકડીમાું ભાઈ-બહનેોની સુંખયા સરખી હતી. 
બહનેો ખાધે ટપસુડી અને રા ુંધે પાવરધી. સુંગરઠત અને િાણાું તો હતાું જ. ગ્રામોદ્યોગી વસ્તઓુ વાપરવી તેવ ુું 

નક્કી ક્ુાં. ભોજનપત્રક ટનાટન. ર્વર્વધતા પરૂી. નાસ્તો પણ અફલાતનૂ. સફળ , સ્વયુંપાકી રસોડાના સુંચાલન 

માટે અમે પુંકાયાું, વખણાયાું. ર્વદ્યાથી અવસ્થાના તે સૌથી સખુી રદવસો હતો. ‘તે રહ નો રદવસા: ગતા: !’ 

 સતત ર્િક્ષણ 

ર્વદ્યાથીજીવન અને પ્રત્યક્ષ કામગીરીમાું જે તફાવત છે તેનાથી ર્વદ્યાથી અવગત થાય , આવનારા 

પડકારની ભરૂ્મકાને સમજે અને પોતાને તે માટે સ્્જ કરે , માત્ર કલ્પનાર્વહાર નરહ પણ વ્યવહારમાું તેના 

પ્રગટીકરણ માટે માનર્સકતા કેળવે, સમાજ સાથેના અનબુ ુંધ માટે પવૂશધારણા બાુંધવાની આવડત પ્રાપ્ત કરે, તેમ 
જ કયા કોયડાઓ ઉદ્ .ભવે છે અને તેના િા ઉપચારો હોઈ િકે તે ર્વિે સમાધાન મેળવે , ર્વદ્યાથી, સમાજ, િાળા 

અને િાળાની વહીવટી પાુંખ , એ બધાું વચ્ચે ર્િક્ષણના સુંકલનની ક્ષમતા કેળવે , પ્રત્યક્ષ અનભુવ મેળવે. આવો 

બહઉુદે્દિીય કાયશક્રમ તે રદવસોમાું પુંદર રદવસનો હતો. અમે તેને સતત ર્િક્ષણ કહતેા.  

આ કાયશક્રમ એટલો બધો સફળ રહ્યો કે પછીથી ગજુરાતનાું તમામ અધ્યાપન મુંરદરોમાું, બી. એડ્. કેજી. 

બી. ટી. સી. (ગ્રેજ્્એુટ બેલઝક રેર્નિંગ સેન્ટર) કૉલેજોમાું તે ફરજજયાત થયો. આજે પણ ચાલે છે. 
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નાનાભાઈની માાંદગી 
પ.ૂનાનાભાઈ િરીરે કૃિ થતા જતા હતા. ખેતરમાું જઈ િરીરશ્રમ કરે તે િક્ય ન હત ુું. પ્રાગજીભાઈના 

ઔિધાલયમાું બેઠા બેઠા ઓસરડયાું ખાુંડતા હતા.  

 ‘૫૮માું અચાનક નાનાભાઈના પગનુું હાડકુું ભા ુંગ્ ુું. સારવાર અથે બે ચાર મરહના ભાવનગર રહલેા. 

સાજા થઈને આવ્યા ત્યારે પ.ૂ સ્વામી આનુંદ તેમની પાસે રહવેા આવેલા . જે સત્સુંગ થયો તેને સ્વામીજીએ 
િબ્દદેહ આપ્યો. અને આપણને મળ્્ુું સુુંદર પસુ્તક - ‘પથારીમાું પડયાું પડયાું !’ 

તે રદવસે લોકભારતીની સમહૂપ્રાથશના નાનાભાઈના ઘર પાસે થતી હતી. પ્રાથશના પછી નાનાભાઈની 
વાણીની અમતૃક્ષણો અર્વસ્મરણીય છે. 

સત્રના અંત ભણી જઈ રહ્યા હતા. વાર્િિક પરીક્ષાઓ આટોપાઈ ગઈ હતી. સૌને ઘરે પહોંચવાની 
તાલાવેલી હતી. ભણયા પછી ભાર્વની લચિંતા પજવે તેવ ુું તે વખતે ન હત ુું. પરુંત ુપસુંદગીના સ્થળની લચિંતા રહતેી. 

બધા ર્વદ્યાથીઓ ર્વદાય લઈ ગયા હતા. હુું માગશદિશન માટે એક રદવસ વધ ુયિવુંતભાઈને ત્યાું રોકાયો હતો. 

ત્રણ મરહના પહલેા ું ર્પતાજી રરટાયડશ થઈ ચકૂ્યા હતા. માલપરાની બાજુમાું ખીજરડયા ગામ. બાબાપરુ 

સુંચાલલત સવોદય યોજના રરટાયડશ ર્િક્ષકોને ફરી નોકરીએ રાખી િકે. ર્પતાજી ખીજરડયા ગામે બહ ુનાની ઉંમરે 

ર્િક્ષક તરીકે હતા. એટલે માલપરાવાળા લાલજીકાકા દ્વારા ત્યા ુંન ુ ું આમુંત્રણ મળતાું ર્પતાજી પેન્િન પછી ત્યાું 
જોડાયા. 

મારાથી નાનોભાઈ મનોહર. માલપરા, ખડસલી અને આંબલાનો ર્વદ્યાથી. લોકિાળા સધુીનો પુંથ ઠીક. 
પરુંત ુલોકભારતીના દ્વદ્વતીય વિશ પછી ર્વકાસની ગર્ત એટલી ઝડપી બની કે કાવ્ય , વાતાશ, ર્નબુંધ, નવલકથા, 

નાટક જેવા સારહત્ય પ્રકારોનો સુંસ્પિશ કયો. ભાિા િૈલીની રજૂઆત સરસ. કર્વ તરીકે સપુ્રર્તષ્ષ્ઠત. તેમનાું કાવ્યો 

પાઠયપસુ્તકોમાું માન્ય થયાું. કાવ્યસુંગ્રહ ‘છટ્ટી મકૂી વીજ ’ ્રુ્નવર્સિટીના અભ્યાસક્રમમાું માન્ય થયો. ગજુરાત 
સારહત્ય અકાદમીના ઍવોડશ પણ મળ્યા. પણ સૌથી ઉત્તમ તે તેમનુું ર્િક્ષકત્ત્વ. નાની બહને મુંજુ લોકિાળાની 

ર્વદ્યાર્થિની. ઉત્તમ પ્રાથર્મક ર્િલક્ષકા. બને્ન મોટી બહનેો , હીરાબહને અને િારદાબહને , ભણેલી ઓછું , પણ 

વાચનબળે પરૂી ર્વકસાવેલી . બને્ન ભાઈઓના પરરવાર પર લોકભારતીનુું ભારે ઋણ. દીકરીઓને આંબલા , 

લોકભારતી ભણાવી. લચ. અપેક્ષાનુું તો સાસરુું જ લોકભારતી છે. 
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ર્િક્ષકજીવનની િરૂઆત 

મને જૂન `૫૮માું જ વગર ઇન્ટરવ્્એૂ વીકલળયા પ્રાથર્મકિાળામાું ઑડશર મળ્યો. અમકુ જીવનજરૂરી 

ઘરવખરી સાથે લઈ હુું નોકરી પર હાજર થવા જાઉં. મારો સહાધ્યાયી દુલશભજી ચોસલા ગામે હાજર થવા આવે. 
તેમના વતનની નજીક વીકલળયા હત ુું અને ખીજરડયાથી ચોસલા બે રકલોર્મટર. બને્નએ ઢસા ધમશિાળામાું સામાન 

મકૂ્યો. ભાવનગર ર્િક્ષણાર્ધકારીની કચેરીએ પહોંચ્યા. મોસાળે જમણ અને મા પીરસે. પ.ૂ મનભુાઈ ર્િક્ષણ 

સર્મર્તના ચૅરમેન હતા. અમારી માગણી સ્વીકારવામાું આવી. 

મેં મારા ર્મત્ર શ્રી હીરજીભાઈ ભીંગરારડયાના ગામ ચોસલાથી મારા ર્િક્ષકજીવનની િરૂઆત કરી. 

આચાયશ, ર્િક્ષક, પટાવાળો, જે કહો તે હુું જ. થ્રી ઈન વન. કાળભાર અને સીતાપરી નદીના સુંગમસ્થાને મારી 
િાળા. સોહામણુું રલળયામણુું ગામ. નદીઓ બારમાસી. મોટા મોટા ધરા.  

ચોસલા ગામની વસર્ત માત્ર બસો માણસોની. બે પક્ષોમાું વહેંચાયેલુું ગામ. ચોસલામાું પ્રથમ ભણેલી 
વ્યસ્તત એટલે હીરજીભાઈ. ત્યારે તેઓ માલપરા લોકિાળામાું આઠમાું ધોરણમાું અભ્યાસ કરે. તેમનો પરરવાર 

ભારે સુંકટમાું. પણ માટલલયાભાઈ અને લાલજીકાકા દ્વારા મળેલી હ ૂુંફથી બેધડક રહતેા. બને્ન પક્ષો મને આદર 

આપતા. િાળાકીય સહયોગ આપતા. હીરજીભાઈના બાપા , કાકા, બા લગભગ અભણ. પણ મારી લચિંતા કરે. બે 
ભાઈ, એક બહને , મારી પાસે ભણે. પાુંચમાું ધોરણમાું નરર્સિંહભાઈ એક માત્ર ર્વદ્યાથી. રરસેસમાું તેમને ભણાવુું. 

ભારે હોંર્િયાર અને ખુંતીલા. િાળાના માત્ર મૉર્નટર જ નરહ, અધાશ ર્િક્ષકનુું કામ આપે.  

લોકભારતીમાું દુગાશિ ુંકરભાઈ પાસેથી ચાટશ ર્નમાશણની કાબલલયત મેળવેલી. તેને અહીં કામે લગાડી. 

ભાિા- ગલણતના અનેક ચાટ્શસ તૈયાર કયાશ. 

ચોમાસામાું નદીઓમાું ઘોડાપરૂ આવે. ત્રણ ચાર રદવસ નદીનાું પાણી ઊતરવાનુું નામ ન લે. એવે 

વખતે અમે અજાણયા વટેમાગુશઓને હાથ પકડીને નદી પાર કરાવીએ. 

 હુાં લોકભારતીનો ર્વદ્યાથી છાં. 

 અમારી તાલકુાિાળા ઢસા જ ુંકિન. વહીવટી કાયશ , માર્સક બેઠક , પગાર, ત્યા ું થાય. ભુંડારરયા િાળા 
અમારા ગપૃની. લોકભારતીમાું જ ભણેલા ગણુભુાઈ આચાયશ. તાલકુાિાળાના આચાયશ સાથે તેમને ઝઘડો ચાલ્યા 

કરે. હુુંયે લોકભારતીવાળો. અમને ભારે સગૂથી જુએ. ગણુભુાઈ ખબૂ આખખાઈથી વતશતા. ધીમે ધીમે હુું પણ 

ટેવાઈ ગયો. 

એક વાર આચાયશશ્રી ર્નરીક્ષકશ્રીને લઈને મારી િાળાની ઓલચિંતી મલુાકાતે આવ્યા. ઝડપી મલુાકાત 

લઈ મારી િાળાની ર્વલઝટબકુ બાજુની િાળા અણીડા લઈ ગયા. મને બપોર પછી ત્યાું આવવા સચૂના આપી.  
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હુું ગયો. ર્વલઝટબકુ મને ધરી. મેં વાુંચી. નોંધમાું િબ્દો આકરા લાગે તેવા. મને કટાક્ષ કયો - “બરાબર 

છે ને?”  

મેં ર્વલઝટબકુ પરત આપી. કહ્ુું: ”ના સાહબે ! આટલુું હોય !” આટલુું પરૂત ુું નથી. હજુ લખવુું હોય તેટલુું 

લખો તમતમારે. હુું લોકભારતીનો ર્વદ્યાથી છું. નોકરી ખ ૂુંચવી લેવાનો અર્ધકાર તમારો નથી તે હુું જાણુું છું. હુું 
એક ર્િક્ષકનો દીકરો છું. ૫૮ િૈક્ષલણક ચાટ્શસ બનાવ્યા છે. સવારે ૮થી સાુંજે ૫-૧૫ સધુી ફૂલટાઈમ ભણાવુું છું. 

ગત સાલે વાર્િિક પરીક્ષા બીજી વાર લીધી હતી. એટલે મને વારસો કેવો મળ્યો હતો તે તમે જાણો છો. તમે 

જાતે તો મારા વગશ તપાસ્યા નથી. કોઈના કહવેાથી આ નોંધ લખી છે.” એક જ શ્વાસે બધુું ઓકી કાઢ્ુું. 

મારી મલુાકાત ફળદાયી નીવડિે તેવી મને કલ્પના ન હતી. પણ હુું સફળ થયો હતો. પછીથી એ 

ર્નરીક્ષકશ્રી આજીવન મારા ર્મત્ર બની ગયા. 

પ.ૂનાનાભાઈના અવસાનના સમાચાર રેરડયો પર સાુંભળ્યા. હુું ચોસલાથી ૨૫ રકલોર્મટર સાયકલ ઉપર 

સ્મિાનયાત્રામાું ભાગ લેવા ગયેલો. બીજા રદવસની િોકા ુંજલલ સભા સધુી રોકાયેલો. પ.ૂમનભુાઈ અને અન્યોએ 
નાનાભાઈને ભાવાુંજલલ આપી ત્યારે થ્ુું કે હુું આવા નાનાભાઈનો ર્વદ્યાથી હતો ! નાનાભાઈનુું સામ્રાજ્ય ઘણુું 

ર્વસ્તતૃ હત ુું. 

મનભુાઈની બે વાતો મને બહ ુગમેલી.   

(૧) અમે નાનાભાઈ પાસે ખબૂ વામણા છીએ. તેઓ તો એક મહાસરોવર જેવા હતા. અમે તેમાુંથી 
નીકળતી પાઈપ લાઈનો. કોઈ અઢીની , કોઈ બેની , કોઈ દોઢની. મળૂ સ્ત્રોત નાનાભાઈ. ર્નણાશયક િસ્તતમાું 

નાનાભાઈને કોઈ ન આંબે. 

(૨) સરૂદાસજીના પ્રચલલત પ્રસુંગ સાથે સરસ અનબુ ુંધ કરેલો. સરૂદાસજી જઈ રહ્યા હતા. ભારડયા 

કૂવામાું પડતા પડતા બચાવ્યા એક ગોપ બાળકે. હાથ પકડીને કહ ે- “સરૂદાસજી , ચાલો, રસ્તો બતાવુું. હમણાું 

કૂવામાું પડી જાત. લ્યો,  રસ્તો આવી ગયો. હવે હુું જાઉં !” 

સરૂદાસજી કહ ે- “જતા હતા ક્યાું? જેમનો તમે એક વાર હાથ પકડયો, તેને કેવી રીતે છોડી િકો?” 

બાળક હાથ તરછોડી જતો રહ ેછે.સરૂદાસજી  કહ ેછે- 

બાુંહ છડાવત જાત હૈ, ર્નબશલ જાર્ન કે મોરહ ! 

હૃદયસે જબ જાત હૈ, તબ સમજુ ું મૈં તોરહ !! 

નાનાભાઈ પણ આપણા હૃદયમાુંથી કદી ભ ૂુંસાવાના નથી. 
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માલપરા ભણી 
ચોસલાથી માલપરા પાુંચ રકલોર્મટર દૂર. મનોહર ત્યાું આઠમુું ધોરણ ભણેલો. નવમાની સુંખયા ન થતાું 

તે ખડસલી ભણવા ગયેલો. માલપરાથી હુું પરરલચત હતો જ. લોકિાળાની ર્વિાળ લાયબ્રેરી અને રહિંદી-સુંસ્કૃતની 
ઈતર પરીક્ષાને કારણે સુંપકશ વધ્યો. ત્યા ુંના સુંચાલક બાબભુાઈ જાદવાણી ભારે પે્રમાળ. હતેથી આગ્રહપવૂશક ઘેર 

જમાડે. સુંસ્થા માટે જબરી ર્નષ્ઠા. રસોડુું સુંભાળતા. તેમાું ઓતપ્રોત. ખેતીની જવાબદારી નભાવવાની હોય ત્યારે 

રદવસ રાત વાડીએ જ પડયા રહ.ે આકરી મજૂરી પણ કરી જાણે. ઠાવકાઈ પણ ગજબની.  

માટલલયાભાઈ તથા લાલજીકાકાથી પરરલચત હતો જ. માલપરાનુું આકિશણ વધત ુું રહ્ુું. 

સૌરાષ્ર રાજ્યે ભાવનગર જજલ્લાની ચાર િાળાઓનુું પ્રાયોલગક િાળા માટેનુ ું સુંચાલન ત્યાુંના ું રસ્ટોને 

સોંપેલુું. આંબલા, મણાર, સણોસરા, અને માલપરા. સ્ટાફ ર્સલેતિન , અભ્યાસક્રમ, પરીક્ષા વ્યવસ્થા, રજા, વૅકેિન 

વગેરે બાબતમાું પણૂશ સ્વાયત્તતા. ૧૦૦ ટકા ગ્રાન્ટ.  

જાન્્આુરી `૬૦માું રાન્સફર થઈ વાત્સલ્યધામ માલપરાની પ્રાયોલગક િાળાનો ર્િક્ષક બન્યો.  

શ્રી લાલભુાઈ સવાણી આચાયશ. ભારે ખુંતીલા. દૃષ્ષ્ટસુંપન્ન , પ્રત્યેક કાયશ ચીવટપવૂશક કરે. ભણાવવામાું 

અને વહીવટમાું બને્નમાું કાબેલ. અર્ધકારીઓની અનર્ધકાર ચેષ્ટા સહન ન કરે. જરૂર પડે ત્યારે લખાણમાું 

રહિંમતપવૂશક કડવાિ વહોરે. ખિુામતર્પ્રય અર્ધકારીને ભારે અકળામણમાું મકૂી દે. એક વાર આવુું લખેલ ુું -
‘ર્વલઝટબકુમાું લખાયેલી નોંધ ગતાગમ વગરની છે. એ તમારી અણઆવડત સચૂવે છે. આ અંગેની તાલીમ માટે 

અહીં આવી લઈ જવા સચૂવુું છું.’ 

આિારામભાઈ લોકભારતીના મારા સહાધ્યાયી. અને સ્નાતક. ‘૬૦માું જ માલપરા જોડાયા. એક વિશ 

પ્રાથર્મકિાળાના આચાયશ પણ હતા. પછી લોકિાળામાું આચાયશ બન્યા. અમારી ર્નવરૃ્ત્ત પણ લગભગ સાથે જ 

થઈ. એકબીજાને પરૂક બનીને રહ્યા. 

સૌરાષ્ર સરકારે પ્રાથર્મકિાળાનો બરુ્નયાદી અભ્યાસક્રમ તૈયાર કરાવેલો. તેના સભ્ય તરીકે શ્રી 

માટલલયાભાઈ પણ હતા. 
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માટચલયાભાઈનુાં માલપરા 
માટલલયાભાઈ આંબલા ગ્રીષ્મવગશની નીપજ. ગ્રામસેવાની ધનૂ. પ.ૂ નાનાભાઈ-મનભુાઈનુું માગશદિશન. 

મરુ્નશ્રી સુંતબાલજીની પે્રરણા, વતની જામનગર જજલ્લાના પણ ગ્રામસેવા માટે પસુંદગી ઉતારી માલપરા પર.  

જૈન પરરવારનુું ફરજ ુંદ. છતાું રહન્દુધમશના હાદશ  સધુી પહોંચ્યા હતા. ઊંડો અભ્યાસ તો હતો જ. આદર 

પણ ખબૂ. માલપરાની પવૂશ રદિામાું સાત રદવસનુું અનષુ્ઠાન ક્ુાં. ગામે વાજતે ગાજતે સામૈ્ુું ક્ુાં. મખુી 
પરરવારે ગામચોરા પાસે સ્થાયી રહઠેાણ પરુૂું પાડ્ુું.  

જૈન પરરવારના હોવાથી ઇચ્છ્ુું હોત તો દાન મેળવી િક્યા હોત. પણ તેમ ન ક્ુાં. લોકાસ્થા અને 
લોકાધારે પ્રવરૃ્ત્તઓને સજીવતા બક્ષી. રાર્ત્ર પ્રાથશનાના માધ્યમ દ્વારા ર્નયર્મત લોકર્િક્ષણ અને લોકઘડતર થત ુું 

રહ્ુું. 

હુું માલપરા ગયો ત્યારે ગામના અને આજુબાજુનાું ગામોમાુંથી બે ડઝનથી વધ ુઅડીખમ , ખુંતીલા, 

ધ્યેયર્નષ્ઠ, ગ્રામસેવાને સમર્પિત કાયશકતાશઓની ટીમ કાયશરત હતી. ર્િક્ષણ, ખેતી, ગોપાલન, રચનાત્મક પ્રવરૃ્ત્તઓ, 

ગ્રામોદ્યોગો, ખાદીકામ, સ્ત્રી કેળવણી, ્વુાઘડતર, સફાઈ, આરોગય, અસ્પશૃ્યતા ર્નવારણ, પુંચાયત, સહકારી પ્રવરૃ્ત્ત 
વગેરેમા ું માલપરા ઘણો પુંથ કાપી ચકૂ્ુું હત ુું. માટલલયાભાઈ કોઈ રાજકીય હોદ્દા ઉપર નહોતા . છતાું રાજસત્તા 

ઉપર તેમનો પ્રભાવ હતો. 

સ્વામી આનુંદે ‘નવલાું દિશન’માું માલપરાનાું કામ ર્વિેની સરસ નોંધ લખી છે. 

મનભુાઈ પણ કહતેા - “અહીં જેવુું સમજપવૂશક લોકભાગીદારીનુ ું કાયશ ભારતભરમાું અન્યથા ભાગયે જ 
થ્ુું હિે. માલપરાની તોલે કોઈ ન આવે.” 

માટલલયાભાઈની હથરોટી સોકે્રટીસની યાદ અપાવે. સમાજ , ર્િક્ષકો અને ર્વદ્યાથીઓને ઘડવાની રીત 
અનોખી. નવી પ્રવરૃ્ત્ત માુંડે એટલે સવાશનમુર્તનો આગ્રહ. ર્વચાર ઊગે , મુંથન ચાલે, ર્વચારને વહતેો મકેૂ, ચચાશઓ 

થાય, મતાગ્રહ ર્વવેક સભર, સહમર્ત સધુી રાહ જોવાનુું વલણ , સુંચાલક તરીકેનો અહું કે અર્ધકાર ક્યાુંય ડોકાય 

નરહ.` ૬૨ની બીજી ઓતટોબરથી ર્ત્રર્વધ આચારસુંરહતા કાયશકતાશઓ માટે આવી.  

૧. ઘરમાું સહજ હરરજન પ્રવેિ:  હરરજન ર્િક્ષક કે ર્વદ્યાથી રસોડા ું સધુી જઈ િકે. પ્રસુંગોમાું પરરવારના 

સભ્યોની જેમ ભાગ લઈ િકે.  

૨. સ્ત્રીદાલક્ષણય : કાયશકતાશના ું પત્ની લાજ કાઢી િકે નરહ. દીકરાદીકરીનાું લગન ઘમૂટા ર્વના જ થવાું 

જોઈએ. (ત્રણેક કાયશકતાશઓને આ કારણે સુંસ્થા છોડવી પડેલી.) 



સમર્પિત ર્િક્ષકની ર્િક્ષણયાત્રા 

અનકુ્રમ                       લોકભારતી પ્રકાિન  
20 

 

૩. પારરવારરક ધોરણે વેતન : િૈક્ષલણક લાયકાતને ધોરણે વેતન નરહ , પરુંત ુજરૂરરયાત મજુબ વેતન. 

કુટુુંબને ખેતી હોય તેવા કાયશકતાશઓ ઝાઝા. વિાશરુંભે સૌએ પોતપોતાની જરૂરરયાતો જણાવવાની. જરૂરરયાત 
મજુબની માગણીમાું ક્યારેય કોઈને કાપ મકૂવાનુું બન્્ુું નથી. ઊલટાનુું આગ્રહપવૂશક વેતન વધારો અપાતો.  

ર્િક્ષકને મળે અમકુ અને ચકૂવાય તમકુ. એવા પ્રચલલત કૌભાુંડો આપણે ત્યાું હવે ચાલ્યાું છે. 
માલપરાએ આવક જાવકના રહસાબોને સરભર કરવાની ખેવના રાખેલી. છ સાત વિશ આ પ્રયોગ ચાલેલો. 

પ્રાથર્મક િાળાની રદનચયાશ સવારના પાુંચથી િરૂ થાય. ત્યારે વીજળી ન હતી. સવારના સાડાપાુંચ 
વાગયાથી ધોરણ ૫-૬-૭ના વગો િરૂ થતા. માત્ર સવારનો નાસ્તો અને બે ટુંકના ભોજન માટે જ ભાઈઓ ઘરે 

જતા. િાળામાું નાના નાના કબાટ. તેમાું સૌનો સામાન રહ.ે સ્નાનઘાટ પણ િાળાના પ્રાુંગણમાું. માલપરા 

સીતાપરી-કાળભાર નદીની વચાળે. નદીઓનાું નવાું જૂના ું પાણી ભેગાું થાય તે સમયગાળો. તરવુું અને સાયકલ 
ચલાવવી તે િૈક્ષલણક લાયકાતનાું માપ ગણાતાું.  

ર્મત્રો સાથેના કેટલાક પ્રસુંગો વાગોળવા ગમે તેવા છે. 

કરસનભાઈ આવ્યા વણાટકામના ઉદ્યોગ ર્િક્ષક તરીકે. પછી લોકભારતીમાું પી.ટી.સી. કરી આવ્યા. ફરી 

માલપરા જોડાયા. ર્નમશળ સ્વભાવ , સરળતા સાુંગોપાુંગ. પાડોિમાું જ રહ.ે મોટી ઉંમરે અપરરલણત અમારા ું 
સામરૂહક ટીખળનો ભોગ બને. 

મારી અને એની દેિી મળે . એક રદવસે તેમણે તેમના અંગત જીવનની પોટલી ખોલી: ”મારુું સગપણ 
મારા વડીલ ભાઈ દ્વારા થયેલુું. જાત પસુંદગીનો બને્ન પક્ષે અવકાિ ન હતો. પણ નજીવા પ્રયાસે થોડી ર્મર્નટો 

માટે મલુાકાત થયેલી. મારા જીવનની એ લચરુંજીવ પળો છે. સાત ધોરણનો તેમનો અભ્યાસ હતો. મારા 

મોટાભાઈ તેમને ઘેર ગયેલા અને ઘરેણાું મદેુ્દ બોલાચાલી થયેલી. ર્વવાદ તીવ્ર પગલાુંના ઈિારાવાળો. 

કોઈની સાથે મારી વાગદત્તાની લચઠ્ઠી આવી. તેમાું વેર્વિાળ નરહ તોડવા કાકલદૂી હતી: ”હુું બીજા કોઈની 

ચ ૂુંદડી નરહ જ ઓઢુું. મરવાનુું પસુંદ કરીિ.” 

મારા ભાઈને વાત કહતેા ું ખચકાઉં. રહિંમત એકઠી કરવા મથામણ કરુું. મારા ભાઈએ વેર્વિાળ રદ 

કરવાનો પત્ર લખી નાખેલો. દુઘશટના બનીને રહી. તેણે કૂવો પયૂો. પછી સજળનેતે્ર તેમણે કહ્ુું: ”ત્યારથી મારુું મન 
ઊઠી ગ્ુું છે.” 

આ વાતને પાુંચ છ વિશ વીતી ગયેલાું. 
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તેમની અનમુર્તથી મેં મારા સાથી ર્મત્રોને વાત કરી. ર્મત્રો હવે કામે લાગી ગયા. તેમણે ‘લક્કડ કા 

લાડુું’ ખવરાવ્યે પાર કયો. લગન આવ્યાની જાણ થઈ. સવારે મારા ું બા કુમકુમ ર્તલકનો ચાુંલ્લો કરે. લાપસી 
બનાવી ઘરે જમાડયા. સરસ પ્રસુંગ ર્નર્મતે્ત મારે ઘરે હરરજન પ્રવેિનો શકુનવુંતો પ્રારુંભ થયો. 

કીર્તિભાઈ ઉત્સાહી ર્િક્ષક. ર્વદ્યાર્થિનીઓની સાથે કુંઈક વાુંકુ પડ્ુું. છોકરીઓએ સુંગઠન કરી મનઘડુંત 
વાત સુંચાલકશ્રીને કરી. ફરરયાદ ગુંભીર એટલે તેમને છૂટા કરવાનો આદેિ આપાયો . વાત મારી પાસે અને 

આિારામભાઈ પાસે આવી. અમે કીર્તિભાઈને ચકાસ્યા. ખાતરી થઈ કે આ માણસ ર્નદોિ છે. કુંઈક ઉતાવળ થઈ 

રહી છે. બીજે રદવસે સચ્ચાઈ પકડી પાડી. ઘડાયેલુું કાવેતરુું ઓળખા્ુું. ર્નદોિ માણસ દુંડાતો બચી ગયો. 

 ર્િક્ષકોનો પ્રવાસ 

૧૯૬૪માું અમે સૌ ર્િક્ષકો રેલવે રાઉન્ડ ટરૂ કન્સેિનનો લાભ લઈ બલલયા સવોદય સુંમેલનમાું ત્રણ 

રદવસ અને ત્યાુંથી ઉત્તરભારત-રાજસ્થાન પ્રવાસે ગયા. લચત્તોડગઢ પહોંચ્યાું. મને આ સ્થળનુું આકિશણ. ગઢમાું 

પાણીનો ર્વિાળ કુુંડ. અન્ય સ્થળો ર્નરખી ત્યાું પહોંચ્યાું. કુુંડની સામેની દીવાલે દોઢ બે મણનુું જ ુંગલી મધ લટકે. 
નાનજીભાઈ પહલે અમારા સહપ્રવાસી. તેમની પરપીડનવરૃ્ત્ત સળવળી ઊઠી. ઊપાડ્ુું ઈંટોડુું. અમે વારતા રહ્યા. 

તેમણે ઠપકા્ુાં. તે તો પરાક્રમ કરીને દોડીને ભાગી ગયા. મધમાખીઓએ અમારો પીછો કયો. હાથની થપાટોથી 

જેઓ દૂર કરવા ગયા. તેમને મુંડી ડુંખવા. કીર્તિભાઈ , કાળભાઈ, કેિવભાઈને બરાબર લાગમાું લીધા. ભારે કફોડી 
સ્સ્થર્તમાું મકૂાઈ ગયા. ઇન્દુએ તેનો સાડલો કાઢી ત્રણેને ઓઢાડયો. ધમૂાડો કયો. માુંડ રાહત મેળવી. કીર્તિભાઈને 

તરતાું ન આવડે. છતાું માખીઓથી બચવા કૂવામાું ખાબક્યા. માુંડ બચાવ્યા. પ ગ મચકોડાયો. કાળભાઈને 

ઊલટીઓ િરૂ થઈ ગઈ. નાનજીભાઈ તો રોમના રાજા નીરોની જેમ રફડલ વગાડતા હતા. 

 માલપરામાું મહાભારાત કથા 

જૂન `૬૭થી માલપરાની િાળા જજલ્લા પુંચાયત હસ્તકની િાળા બની. `૬૬થી આચાયશ હુું જ હતો. 

માલપરાના કેટલાયે પરરવારોએ મને આપ્તજન તરીકે સ્વીકાયો હતો. લાલજીભાઈ અને પરિોત્તમભાઈ મખુી-

બને્ન ભાઈઓ મને નાનાભાઈની જેમ સાચવે. પરિોત્તમભાઈ ચતરુ અને િાણા . લોકભારતીમાું વરસો સધુી ખેતી 
સુંભાળી. નાનાભાઈ-મનભુાઈની જબરી અસર એમની ઉપર. બને્ન ભાઈઓને બહ ુબને. પરિોત્તમભાઈનો નાનો 

દીકરો જયુંતી નવમાું ધોરણમાું ભણે. મોટર સાયકલ અકસ્માતમાું અવસાન થ્ુું.  

તેમની સ્મરૃ્ત માટે મેં ર્વદ્યાથી ઋણભાવનાથી પે્રરાઈને દસ મરહના સધુી રાતે્ર ધાર્મિક પસુ્તકોનુું વાચન 

ક્ુાં. વાલ્મીરક-તલુસી રામાયણ, ડોંગરેજીનુું ભાગવત વુંચાયાું.  
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એક વાર પ.ૂ મનભુાઈએ મહાભારત કહવેાની ઇચ્છા વ્યતત કરેલી. માલપરામાું ૧૯૫૨માું નાનાભાઈએ 

ભાગવતકથા કરેલી. મહાભારતકથાની વાત નવી હતી. મહાભારત માટે માન્યતાઓ પણ ર્વલચત્ર. મેં આ વાત 
પરિોત્તમભાઈને કહી. તેમને ગળે ઊતરી. કુટુુંબને સુંમત ક્ુાં . મનભુાઈએ સાત રદવસ સધુી માલપરામાું 

મહાભારતની કથા કરી. બહૃદ્ લોકભારતી પરરવાર, વજુભાઈ િાહ સરહત એમને કથાના શ્રોતા મળ્યા. 

 ર્િક્ષણયાત્રાએ ઘાટ પકડયો 

અમદાવાદ રાજ્ય ર્િક્ષણભવનમાું ̀ ૭૫માું એક સપ્તાહની દૃશ્ય-શ્રાવ્ય ર્િક્ષણની તાલીમમાું જવાનુું થ્ુું. 
ર્િક્ષણકાયશમા ું પ્રદિશન, રફલ્મ અને ટેપરેકોડશરના ઉપયોગની વાત બરાબર પકડાઈ ગઈ. ર્વદ્યાથીઓને ઉદ્યોગ દ્વારા 

અથોપાર્જન કરવાની આવડત તો હતી જ. પહલેા ું રફલ્મ પ્રોજેતટર વસાવવાનો ઈરાદો જન્મયો. િાળાને અડીને જ 

લોકિાળાની જમીન માગી. ગામના સ્નાનઘાટ-પાણીઘાટનુું નકામુું વહી જત ુું પાણી માગ્ુું. હાઈબ્રીડ કપાસના 
લબયારણનો પ્લોટ કયો. સારુું કમાયા. બે વિશ હા ઇબ્રીડ લબયારણના કપાસની કોથળીઓ માટે િાળાના 

ટેલણયાઓની આંગળીઓએ ખાસ્સુું ભ ુંડોળ ભેગુું કરી આપ્્ુું હત ુું. ૧૬ એમ.એમ.ફોટોફોન પ્રોજેતટર ખરીદ્ુું. 

અમદાવાદ જતી બસના ડ્રાઈવર સાથે દોસ્તી કેળવી. તે સમયાુંતરે રાજ્ય ર્િક્ષણ ભવનમાુંથી રફલ્મો લેતા-દેતા 
આવે. લચ લ્ડ્રન રફલ્મ સોસાયટી , વરલી અને ભાવનગર મારહતી ખાતાએ પણ ઉમળકાભેર સહયોગ આપ્યો. 

ર્વદ્યાથીઓને અને વાલીઓને ર્િક્ષણ અને મનોરુંજન બુંને મળ્યાું.  

આ જ અરસામાું ગારરયાધારમાું પ.ૂ મોરારરબાપનુી કથા સાુંભળી. માલપરામાું કોઈ કુટુુંબમાું અવસાન 

થાય ત્યારે તેમના ઘરે બાર રદવસ પ્રાથશના થાય. પહલેા રદવસે પ્રાથર્મકિાળા , લોકિાળાના ર્વદ્યાથીઓ પણ 

હોય. પ્રાથશના પછી પ્રાસુંલગક વાતો, સદ્.વાુંચન કે હરરકીતશન થાય. 

તે ટાણે શ્રી બાબભુાઈ જાદવાણીનાું બા ગજુરી ગયાું હતાું. ગામમાું એક જ ટેપરેકોડશર. બોટાદના એક 

ર્મત્ર પાસેથી પ.ૂ બાપનુી કથાની કેસેટ મળી. પ્રાથશના પછી દરરોજ સાુંભળીએ. િાળા માટે ટેપરેકોડશર ખરીદવાનો 
ર્નશ્ચય થયો. બે હજારનુું ભ ુંડોળ હત ુું. સરુતના અમારા ર્મત્ર દુલશભજી ગોયાણીને આ ભુંડોળ આપ્્ુું. ઘટતી રકમ 

તેમણે અને તેમના પરરલચતો દ્વારા ઉમેરાણી. િાળા ટેપરેકોડશરની માલલક બની. 

પ.ૂ બાપનુી કેસેટની પારાયણ ચોરે કરી. મેદાન ખીચોખીચ ભરાઈ જાય. કથાએ સરસ સ્વાધ્યાય 

આપ્યો. િાળા માટે લોકસહયોગ અને આદર વધ્યા. પ.ૂ બાપનુી રામકથા , પ.ૂ ડોંગરેજીની ભગવત કથા અને પ.ૂ 

મનભુાઈની મહાભારત કથાની કેસેટોનો સેટ િાળા પાસે છે. િૈક્ષલણક કાયશક્રમોની અને બીજી બાળ કેસેટો પણ 
પષુ્કળ છે. 
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અમારાાં પ્રદિચનો 
પ્રદિશનોની ફાવટ હતી જ. ગાુંધી િતાબ્દી વિશમાું દિશનીય કથાપ્રસુંગોને લચત્રકારો અને ર્વદ્યાથીઓની 

પીંછી દ્વારા જીવુંત કયાશ. ર્વદ્યાથીઓને પોતાની આવડતની અલભવ્યસ્તતની તક મળી. સરદાર િતાબ્દી વખતે 
ગજુરાત ર્વદ્યાપીઠમાુંથી સરદારશ્રીનુું તૈયાર પ્રદિશન મેળવ્્ુું. તેમાું અમારુું ઉમેરણ અલભવ્યતત થ્ુું.  

એક વાર કૃષ્ણજન્મોત્સવ ઊજવવાનુું ર્વચા્ુાં. તૈયારી આરુંભી. લચત્રકાર ર્મત્રોનો સરસ સહયોગ 
સાુંપડયો. ઇન્દુભાઈ રાજ્યગરુુ આજે તો સુંગીતમાું ગળાડૂબ છે. પણ સમથશ લચત્રકાર. અમારા કાયશમા ું તેમની પીંછી 

રદલના રુંગ ઉમેરતી હતી . કાયશક્રમ હતો ર્નજાનુંદ માટે . જાણે કૃષ્ણ સ્વયું ઉત્સાહ પે્રરતા હતા. અમારી પવૂશ 

તૈયારીથી ગ્રામજનો પ્રભાર્વત થયા. તેમના તરફથી મનભુાઈને બોલાવવાનુું સચૂન આવ્્ુું. તેઓ સાથે હુું પણ 
આમુંત્રણ દેવા ગયો. 

મનભુાઈ કહ ે – “અષ્ટમીને રદવસે અલખલ ભારતીય ર્િક્ષણ સધુારણા કર્મટી લોકભારતી આવે છે. હુું 
તેનો સદસ્ય છું.” 

અમે કહ્ુું – “આખી કર્મટીને લઈને જ માલપરા આવો ?” 

મનભુાઈએ હા ભણી. અમારો ઉત્સાહ બેવડાયો. ચારે રદિાઓમાુંથી સહયોગ સાુંપડયો. ભાવનગરવાળા 

શ્રી મલણભાઈ અલગારીને સ્મયાશ. થોકબુંધ સુંગરૃહત લચત્રો તેમની પાસેથી મળ્યાું. રદવસરાત ધમધોકાર કામ 
ચાલ્્ુું. કલાકારો ઊંઘવાનુું નામ ન લે. અમારા ર્િક્ષક નરેન્દ્રભાઈ હૃદયના વાલ્વના દરદી. ધકેલીને ઘરે મોકલવા 

પડે. રાતે્ર બે અઢીએ જાગીને ડોરક્ુું કરી જાય. સચૂનો પણ કરતા જાય. ગામના ર્મસ્ત્રી જીવનભાઈ , કાનજીભાભા, 

દાસભાઈ, કાળકાકા, ભોળભાઈ, આિારામભાઈ, મનોહર અને અડખે પડખેના બધા ર્િક્ષકો ખડે પગે. 

કર્વ યિવુંત ર્ત્રવેદી સુંપારદ ત ‘કૃષ્ણ કર્વતા ’ તેમાું મનોહરનુું કાવ્ય. આ પસુ્તકે સરસ સહારો આપ્યો 

લચત્રો નીચે લખવાનાું લખાણ ખટૂયા ું. મારાુંબહને , બા અને અન્ય પાડોિીઓને બોલાવીને પરુાણાું ભજનોની 
કડીઓ મદદે લીધી. િાળાઓનો ઉત્સવ સૌનો ઉત્સવ બન્યો. 

િણગારેલાું ગાડા ું, ઢોલ-િરણાઈઓથી મહમેાનોનુું સ્વાગત ક્ુાં. કર્મટીએ પુંચાવન ર્મર્નટ સધુી પ્રદિશન 
ર્નહાળ્્ુું. કૃષ્ણની પરૂા તદની ભાવવાહી મરૂ્તિ સમક્ષ કર્મટીના ચેરમેન શ્રી ચટ્ટોપાધ્યાયે કૃષ્ણાષ્ટક ગા્ુું. પ.ૂ 

મનભુાઈ ચોધાર આંસએુ રડે. અમે અને કૃષ્ણના લચત્રકાર ઇન્દુભાઈ તે રદવસે ધન્યધન્ય થઈ ગયા. તે રદવસે 

મળેલા મનભુાઈના આિીવાશદ અમારી જીવનમડૂી બની ગયા . મનભુાઈએ  રદવસે એક પ્રવચન આપ્્ુું અને રાતે્ર 
પોણા બે કલાક સધુી ગ્રામજનોને કૃષ્ણરસમાું તરબોળ કયાાં.  
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પ.ૂ મનભુાઈએ વળતે રદવસે બસ ભરીને લોકભારતીના કાયશકતાશઓને આ પ્રદિશન જોવા મોકલ્યા હતા. 

તે જ વરસે ઝીલલયામાું મળેલા અલખલ ભારતીય નઈ તાલીમ સુંમેલનમાું અમારા કૃષ્ણ પ્રદિશનને મનભુાઈએ 
યાદ ક્ુાં હત ુું.  

ઝીલલયાથી વળતાું મનભુાઈ લોકભારતીની બસમાું અમારી સાથે હતા. અમદાવાદ વજુભાઈ બીમાર. સૌ 
તેમના ખબર પછૂવા ગયા. શ્વાસની બીમારી. પથારીમાું ટેકે બેઠા કયાશ. તેમની લાગણીને માન આપીને સૌએ 

પોતાનો પરરચય આપવાનો હતો. હુું ઊભો થયો. પણ મારો પરરચય મનભુાઈએ આપ્યો. કૃષ્ણકાયશને યાદ ક્ુાં જ. 

પોતાના ર્વદ્યાથીઓનાું કાયશને પ્રોત્સારહત કરવાની સજાગતા મનભુાઈમાું સહજ હતી. 

બાલ ર્િક્ષણિાસ્ત્રી શ્રી લગજુભાઈએ મારા જન્મ પહલેા ું પા ુંચ મરહને દલક્ષણામરૂ્તિનો બહૃદ પરરવાર છોડીને 

ર્વદાય લીધી હતી. તેમનાું સારહત્યે અને બાળવાતાશઓએ ર્િક્ષક તરીકે મારી લાયકાતમાું વધારો કયોં છે એમ હુું 
માનુ ું છું. 

શ્રી લગજુભાઈ િતાબ્દીવિશ આવી રહ્ુું હત ુું. સવેળા પવૂશતૈયારી આરુંભી દીધી. બાળસારહત્ય , બાળલચત્રો, 
લખાણો એકર્ત્રત થવા લાગયાું. પ્રાપ્ય ભુંડોળ હત ુું જ. તેમાુંથી ત્યારે મફતભાવે મળતાું અલુંગ પે્રસવડૂ , હાડશબોડશ , 

રુંગો, પીંછીઓનો પરુવઠો ભેગો કરતા ગયા. 

ચૌદ લચત્રકાર ર્મત્રોએ અને માટી કામના પાવરધા ધનજીભાઈ ખોખરે ઘણા રદવસ સધુી સેવા આપી. 

પ્રાણીપક્ષીઓનાું પપેટ્સ મનહરભાઈ રામાનજુના માગશદિશન નીચે બન્યાું. સ્ટેચ્્ ૂ , સવાસો જેટલાું ઓઈલપેન્ટ 

લચત્રો, અને થોકબુંધ વાતાશઓના ચાટ્શસનુું ર્નમાશણ થ્ુું . ગ્રામજનોએ કલાકાર ર્મત્રોને જાનૈયાની જેમ સાચવ્યા. 
પૈસા ખટૂતા ગયા તેમ તેમ આવતા ગયા. સરસ બાળ સારહત્ય તૈયાર થ્ુું. પ્રદિશન માટે રૂમો ઓછા પડયા. 

શ્રી લગજુભાઈનાું પતુ્રવધ ૂશ્રીમતી ર્વમબુહને , ર્િક્ષણસલચવશ્રી રામમરૂ્તિ સાહબે , જજલ્લા ર્વકાસ 
અર્ધકારીશ્રી અમરજજતર્સિંઘ સાહબે , શ્રી દલસખુભાઈ ગોધાણી , શ્રી માટલલયાભાઈ , શ્રી દીપકભાઈ મહતેા , શ્રી 

ધોતે્રસાહબે ઉપસ્સ્થત હતા . રાજ્યર્િક્ષણભવન આયોજજત જજલ્લાના ૮૫ ર્િક્ષકોનો બે રદવસનો સેર્મનાર પણ 

ગોઠવાયેલો. ત્રીજે રદવસે મનભુાઈ ચલાલા જતાું અમારુું પ્રદિશન જોવા આવેલા. 

 િાળાની સહઅભ્યાર્સક પ્રવરૃ્િઓ 

ભાિા, ગલણત, ર્વજ્ઞાન, સમાજર્વદ્યાનાું િૈક્ષલણક ઉપકરણો ખબૂ બનાવ્યાું. ર્વજ્ઞાનનાું સ્વર્નર્મિત 

ઉપકરણો, રર્સક મોડેલ્સ બનાવ્યાું. 

અલગયાર િાળાઓનુું જૂથ. તેનુ ું કેંન્દ્ર માલપરા. આ તમામ િાળાઓને િૈક્ષલણક ઉપકરણો બનાવવા 

માલપરા ર્નમુંત્રણ આપવામાું આવે. સામરૂહક પ્રયત્નોથી કુિળ ર્િક્ષકોની ટીમ ર્િક્ષણના ચાટ્શસ અને મોડેલ્સનુું 
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ર્નમાશણ કરે. માલપરા તેને માગશદિશન આપે . ર્િક્ષકોમાું પડેલી સર્જનાત્મક િસ્તતઓને સુંકોરીને બહાર લાવવા 

જૂથ-બેઠકો ર્નર્મત્ત બની. 

ત્રીસ વિશ સધુી જજલ્લાની પરીક્ષા સર્મર્તનો સભ્ય રહ્યો. જજલ્લાના ર્િક્ષણને લગતા કોઈ કાયશક્રમો હોય 

તેમાું ર્વિય તજજ્ઞ તરીકે પરૂી તૈયારી સાથે હાજર થાઉં. આ કારણે ર્િક્ષકોમાુંથી શભુેચ્છકો-ર્મત્રોની સુંપદા 
વધતી રહી. 

દૈર્નક અને િર્નવારીય ગ્રામસફાઈ, સ્નાનઘાટ, પાણીઘાટ, ટાુંકી, અવેડો, ગટર વગેરેની સફાઈ િાળા કરે. 
પુંચાયત િાળાને શ્રમશલુ્ક ચકૂવે. આ ર્સવાય રાર્ત્રપ્રાથશના, ગરુુવારીય સમહૂભોજન, ર્વદ્યાથીઓના અને ર્િક્ષકોના 

સમહૂ પ્રવાસો, ઉત્સવો, ઉજવણી, ઇતર પરીક્ષાઓ વગેરે કાયશક્રમો તો ખરા જ. 

જજલ્લામાું ર્વજ્ઞાનમેળા થાય. બે વખત ભાગ લીધો. બને્ન પ્રસુંગે પ્રથમ આવ્યા. 

જજલ્લાએ ‘ર્િક્ષક રદન ’ ઊજવવાનુું નક્કી ક્ુશ. આ અંગેની પવૂશતૈયારી માટે અમરજજતર્સિંઘ સાહબેે 
કેટલાક ર્િક્ષકોને બોલાવેલા . પ.ૂ મોરારરબાપનેુ લાવવા પ્રયત્નો થયા . તેઓ અન્યત્ર રોકાયેલા હતા. તે વખતના 

જ્ઞાનપીઠ ઍવૉડશ ર્વજેતા પન્નાલાલ પટેલનો સુંપકશ કયો . પણ તેઓ બીમાર હતા. અન્ય નામોની પણ ચચાશ થ ઈ. 

ર્સિંઘસાહબેે મારી પાસે નામ માગ્ુું. મેં મનભુાઈનુું નામ સચૂવ્્ુું. મારી વાતનો સ્વીકાર થયો. 

જજલ્લાપુંચાયત હૉલમાું મનભુાઈનુું પ્રવચન અદ્ .ભતુ હત ુું. કાયશક્રમ પરૂો થયા પછી ર્સિંઘસાહબેે મને 

ઑરફસમાું બોલાવીને ઉત્તમ વતતા િોધી આપવા બદલ અલભનુંદન આપ્યાું. 

ત્યારબાદ મેં તેમને મનભુાઈનુું સારહત્ય વાુંચવા આપેલુું. તેઓ બે વખત મનભુાઈને મળવા લોકભારતી 

ગયા હતા. 

 ર્વર્િષ્ટ પ્રવરૃ્િઓ દ્વારા ઘડતર 

- લબહારમાું ભયુંકર દુષ્કાળ પડયો. માલપરા લોકિાળા-પ્રાથર્મકિાળાના ર્િક્ષકો , ર્વદ્યાથીઓ 
આજુબાજુનાું પુંદરેક ગામોમાું મનોરુંજન કાયશક્રમો લઈને ગયા. કપડાું , અનાજ અને રોકડ રકમ એકર્ત્રત કરી . પ.ૂ 

રર્વિુંકર મહારાજ મારફતે લબહાર પહોંચાડી. 

- મોરબી હોનારત વખતે શ્રી જયાબહને િાહની રાહબરી નીચે દસ રદવસ કામ ક્ુાં. 
- દર વિે યોજાતા ગાુંધી સપ્તાહ ર્નર્મતે્ત પદયાત્રામાું ભાગ લીધો. 

- ભદૂાન–ગ્રામદાન પદયાત્રામાું ભાગ લીધો. 

- સુંસ્થાના પ્રાથર્મક સારવારના દવાખાનાની જવાબદારી સુંભાળી. 
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- ચોમાસામાું કાળભાર નદીમાું પરૂ આવે ત્યારે બેપા ુંચ પ્રસુંગો બસના રોકાણના બને. બસનાું 

પ્રવાસીબાળકોને દૂધ અને મોટેરા ુંઓને ભોજન માટે ઘરે ઘરે વહેંચણી કરવાની ફરજ મારે ર્િરે આવતી. 
લોકિાળા અને મુંડળીનાું મહમેાનગહૃો પરૂો સહયોગ આપતાું.  

- સુંગીત, વ્યાયામ તાલીમ ર્િલબર , રાજ્ય ર્િક્ષણભવન આયોજજત ર્િલબરો , પરીક્ષા સધુારણા 

સેર્મનાર, પરીક્ષા સર્મર્ત, રમતોત્સવ વગેરે િૈક્ષલણક કાયશક્રમ સ્વીકારી લેતા. ગામલોકો જરૂરી સહયોગ આપતા.  
 વસર્ત ર્નયાંત્રણ કાયચક્ર્મ 

રોજમાળમાું એક સભામાું મનભુાઈએ કહલે ુું - “સરકારે તમામ કામો અભરાઈએ ચડાવી 
વસર્તર્નયુંત્રણના એક માત્ર કામે લાગી જવુું જોઈએ. આ કાયશક્રમને સૌ કોઈએ હારદિક ટેકો આપવો જોઈએ.” 

આ કાયશને ધમશકાયશ સમજી ર્િક્ષણ પછી આને પ્રાથર્મકતા આપતો. સજાવટની કળામાું હુું પાવરધો છું 
એવી સાચીખોટી મારી છાપ. કઠણ ભોં ખેડવા નોતરાું મળે. જાઉં પણ ખરો. કૅમપઆયોજન હોય , લક્ષાુંકને 

આંબવાનુું હોય ત્યારે અમારા ર્િક્ષકોની ફોજને કામે ચડવુું પડત ુું.  

એક વિે મોટીકુુંડળ આ્વેુરદક દવાખાનાના ડૉ. ઉપેન્દ્ર દવે અને મારી વચ્ચે સહજ રીતે વધ ુકેસ કોણ 

લાવે તેની તુંદુરસ્ત સ્પધાશ આવી પડી. ગઢડાના ર્િક્ષકોની જમાત મારા પક્ષે અને આરોગય ખાતાની ફોજ 

ડૉતટરને પક્ષે. હુું વી.ટી . કેસ લઈ જતો. સાુંજે હુું પા ુંચ-સાત કેસથી આગળ હોઉં તો સવારે ડૉતટર સાઈડ કાપી 
ગયા હોય. બને્નને માગીએ ત્યારે વાહનની સરુ્વધા મળે. મોડી રાતે્ર જઈએ તોયે ઑપરેિન થઈ જાય. 

દવે સાહબે ટી.એલ . માટે વાહન લઈ ગઢાળી કેસ લેવા ગયેલા. બાઈનો ધણી બહારગામથી સીધો 
હોસ્સ્પટલે આવેલો. મને જ પછૂ્ુું- “દવે સાહબે આવ્યા છે ?”તે મારા રડારમાું ઝડપાઈ ગયો. મેં પછૂ્ુું - “કેટલાું 

સુંતાનો ?” 

કહ-ે “પા ુંચ.” 

પાુંચ વી.ટી. હુું લાવેલો તે િરૂ હતાું. એકનુું ઓપરેિન થઈ ગયેલુું. ત્રણ બહાર રાહ જોતાું હતા. મેં પેલી 
બાઈના ધણીનુું બાવડુું પકડ્ુું અને ઓપરેિન ર્થયેટરમાું લઈ ગયો. ચાલ ુઓપરેિન બતાવ્્ુું. મેં કહ્ુું- “ભઈલા ,  

દરેક પ્રસરૂ્ત વખતે દરેક માતાને વેદના નરહ થતી હોય?” ર્વગતે સમજણ આપી. ઉદે્દિ પાર પાડયો. તે નસબુંધી 

કરાવવા તૈયાર થયો. દવેસાહબે બાઈને લઈને આવ્યા. ત્યા ું તેના ધણીનુું ઑપરેિન થઈ ગ્ુું હત ુું. પે્રરક તરીકે 
મેં ફોમશમા ું દવે સાહબેનુું જ નામ લખાવેલુું. દવે સાહબે તો આજે નથી. પણ તેમનાું બાળકો મને પારરવારરક સભ્ય 

ગણે છે.  
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તે વિે તાલકુા અને જજલ્લાકક્ષાએ હુું પ્રથમ આવેલો. ઈનામોની રકમ િાળાઓના ઓરડા માટે 

લોકિાળામાું ભરી અને બીજો એક ઓરડો નાની બચતની સુુંદર કામગીરી સુંદભે મળ્યો. તાલકુાની ૯૦% 
િાળાઓ પાળી પદ્ધર્તથી ચાલતી હતી. માલપરાને ક્યારેય તે અનભુવ લેવો પડયો નથી. 

 સાંઘજીવનનુાં ઘડતર 

ર્િક્ષકની પ્રજ્ઞા ર્વકસે , પ્રામાલણક હોય , ર્િક્ષણની પ્રવરૃ્ત્તઓમાું ભાગીદારીની ભાવના હોય અને લબન  

રાજકીય સુંઘ રચાય તેમાું રસ હતો. ગઢડાએ આવા સુંઘની રચના કરી, જજલ્લાની માન્યતા મેળવી. 

ભાવનગર જજલ્લામાું સુંઘ રચવાની ચેષ્ટા થયેલી. પણ તે કોઈ ને કોઈ પક્ષીય આધારે. અમારી 

સફળતાની જજલ્લાએ નોંધ લીધી. જજલ્લાએ લબન સરકારી સફળ સુંઘની રચના કરી. સામાન્ય રીતે હુું હોદ્દાની 
સ્પધાશમા ું કદી પડયો નથી. પણ સુંઘ માટે િસ્તત ખચશતો. સુંઘિશ નરહ સમન્વય , ઈલેતિન નરહ ર્સલેતિન , 

લઘમુતી-બહમુતીને બદલે સવાશનમુર્તનો આગ્રહ રાખતો. પ્રથમ વખતે ચ ૂુંટણી થયેલી. પણ તેના બહ ુમાઠા ું ફળ 

જજલ્લાના ર્િક્ષકોને ચાખવા પડેલાું. હુું બે દસકા સધુી સુંઘપ્રવરૃ્ત્ત સાથે જોડાયેલો રહ્યો. એમાું લવાદી બનાવાનુું 
આકરુું કામ આપદ્.ધમશ તરીકે મારે બજાવવુું પડ્ુું છે. 

જીવનમાું ધન , આભિૂણો, વાડી, ગાડી, આલીિાન મકાન , માણસની સુંપદા છે. તેમ સત્ત્વિીલ ર્મત્રો 
પણ એક મોટી સુંપદા છે. ર્મત્રાચારીનો પાયો છે આસ્થા. મને ધોધમાર સ્નેહ વરસાવતા ર્મત્રો મળ્યા છે. તેને હુું 

મારુું સદ્.ભાગય સમજુ ું છું. 

 ર્િક્ષક કલ્યાણ ર્નર્િ 

જ્યારે કોઈ ર્િક્ષકનુું અચાનક અવસાન થાય ત્યારે કોઈક તાલકુામાું સુંતપ્ત પરરવારને આર્થિક મદદ 
કરવાના શભુ હતેથુી પ્રયાસો થતા. જજલ્લા કક્ષાનો ર્િક્ષક ર્નર્ધ બનાવવો જોઈએ તેવી ર્વચારણા પણ થયા 

કરતી હતી. 

શ્રી નરેન્દ્રભાઈ રાવળને હૃદયના વાલ્વનુું ઑપરેિન કરાવતાું ગમુાવ્યા. બીજા ર્િક્ષક શ્રી ચુંપકભાઈ 

વોરાને કેન્સરમાું ગમુાવ્યા. બને્ન વખતે પરરલચતોનો સહયોગ લઈ તેમના પરરવારોને મદદ પહોંચાડી. બીમારીમાું 

પણ માત્ર સહાનભુરૂ્તને બદલે સરક્રય રહ્યા હતા. તે વખતથી જ મનમાું ર્િક્ષક ર્નર્ધનાું બીજ રોપાઈ ગયાું હતાું. 
આ માટે એક ર્નર્મત્ત મળી ગ્ુું. 

જજલ્લાભરમાું પણૂશ સાક્ષરતા અલભયાન ચાલે. કેટલીક જગયાએ સરસ કામ થ્ુું. ક્યાુંક કાગળ ઉપર પણ 
રહ્ુું હિે. પરુંત ુઆ કામને જજલ્લા સુંઘે હારદિક ટેકો આપ્યો. આજે અર્િલક્ષતોની મોટી ફોજ ર્િલક્ષતોના કલુંકરૂપે છે 

જ. છતાું અમારો ઈરાદો સરસ હતો.  
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ર્િક્ષકો માટે અવૈતર્નક કાયશક્રમ હતો. જજલ્લાના ર્વકાસ અર્ધકારીશ્રી સુંજય ગપુ્તા ર્િક્ષકોના કામથી 

પ્રસન્ન. પછીથી આ જ અર્ધકારી સાહબે તલેતટર બન્યા. અમારાું રૂડા ું કામ માટે ચાુંદીના ર્સક્કા આપી અલભનુંદવા 
ઇચ્છે. જજલ્લા સુંઘે આ તક ઝડપી લીધી. અમે ર્વનુંતી કરી. અમે જજલ્લા કક્ષાના એક કલ્યાણ ર્નર્ધની રચના 

કરવા ઇચ્છીએ છીએ. નાણાું ર્િક્ષકોને વ્યસ્તતગત આપવાને બદલે આ ર્નમાશણાધીન ર્િક્ષક કલ્યાણ ર્નર્ધને 

આપો, તેવી અમારી માગણી છે. અમારી ર્વનુંતીનો સ્વીકાર થયો. એ રીતે ર્િક્ષક કલ્યાણ ર્નર્ધને અઢીલાખ 
રૂર્પયા મળ્યા. અમારો ઉત્સાહ બેવડાયો. 

બુંધારણ સર્મર્તના કસ્ન્વનર તરીકેની ફરજ પણ મારે જ ર્િરે આવી. ઝડપથી આ રક્રયા આટોપી. ર્િક્ષક 
કલ્યાણ ર્નર્ધ કાયાશસ્ન્વત થયો. ર્મત્રોના આગ્રહને કારણે મુંત્રીપદ સ્વીકા્ુાં. જે ર્નવરૃ્ત્ત પછી છોડ્ુું. 

જજલ્લાસુંઘ અને ર્િક્ષક ર્નર્ધ સહોદર સુંસ્થા;  પરસ્પરને સહયોગ કરીએ. ત્રણ માસના ટૂુંકા ગાળામાું જ 
સભ્યપદ દ્વારા દસ લાખથી મોટુું ભ ુંડોળ એકઠુું કરી િક્યા. ક્રમિ: વધારો થતો રહ્યો. આ ભુંડોળ મારી ર્નવરૃ્ત્ત 

વેળાએ પચ્ચીસ લાખને આંબી ગ્ુું હત ુું. 

ચાલ ુનોકરીએ જે ર્િક્ષકનુું અવસાન થાય તેમના પરરવારને રૂર્પયા ૫૦૦૦થી આરુંભાયેલી રકમ આજે 

૨૫,૦૦૦ સધુી પહોંચાડી છે. 

 અનોખો ર્િક્ષક ર્િચબર 

આ જજલ્લો શ્રી નાનાભાઈ , લગજુભાઈ અને હરભાઈની ર્ત્રપટુીથી સુંસ્કારાયેલો છે. ર્િલક્ષત-દીલક્ષત થયો 
છે. પ.ૂ મનભુાઈ , મળૂિુંકરભાઈ, બચુભાઈ વગેરેએ આ સુંસ્કારપ્રવાહને સજીવન રાખયો છે . પુંચાયત રાજ્યમાું 

ર્િક્ષણ સર્મર્તના જે ઉદે્દિો હતા તેમાું પ્રમખુ ઉદે્દિ પ્રાથર્મક ર્િક્ષણમાું લોકભાગીદારી અને લોકભાગીદારી દ્વારા 

ભૌર્તક જરૂરરયાતો સુંતોિવાનો હતો. પરુંત ુતે હતે ુર્સદ્ધ થઈ િક્યો નરહ. ક્યારેક ક્યાુંક દુષ્પરરણામોયે 
ભોગવવાના આવ્યાું. ર્િક્ષકોનો લોકો સાથેનો અનબુ ુંધ તટૂયો. ટ્િૂન-સામ્રાજ્ય ગામડાું સધુી ર્વસ્ત્ુાં. ર્નષ્ઠા-

ભાવના ખોરવાયાું. અર્નષ્ટનાું રોદણાું રોવા કરતાું કુંઈક કરીએ એમ થ્ુું. 

શ્રી અજજતભાઈ સોલુંકી દ્વારા લચત્રકૂટ ધામમાું પ.ૂ મોરારરબાપનેુ મળ્યો. ર્િક્ષકોને સુંસ્કારવા માટે ર્િલબરો 

ગોઠવવાનો ર્વચાર રજૂ કયો. પ.ૂ બાપએુ અમારો ર્વચાર સ્વીકાયો. કહ્ુું કે-“આવુું રૂડુું કામ કરતા હો તો કૈલાસ 

ગરુુકુળનાું બારણાું તમારા સૌ માટે ખલુ્લાું છે.”  

ર્િક્ષક ર્નર્ધએ ત્વરરત કામ ઉપાડી લીધુું. િૈક્ષલણક , સારહજત્યક અને આધ્યાજત્મક એક ર્ત્રર્વધ હતે ુમાટે 

પ્રર્તવિશ ર્ત્રરદવસીય ર્િલબરનુું આયોજન કરવુું એવુું ઠરાવ્્ુું. અત્યાર સધુીમાું આવા ચાર ર્િલબરો થયા છે. આ 
ર્િલબરોમાું થયેલાું વ્યાખયાનો ઉપરથી બે પસુ્તકો પણ છપાયાું છે. 
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ર્િક્ષકનુાં સામર્થયચ અને યાત્રા – રામથી શ્યામ તરફ 

ગરુુકુળનુું આર્તર્થય , શ્રી જયદેવભાઈ માુંકડની સુુંદર વ્યવસ્થા , પ.ૂ બાપનુી હાજરી , ગજુરાતભરમાુંથી 

ઉત્તમ અર્ધકારી વતતાઓ મળે , દાતાઓને, સુંઘનો, ર્નર્ધના રસ્ટીઓનો અને ર્િક્ષકોનો સહયોગ સાુંપડે , એ અમારુું 
સૌભાગય હત ુું. 

ર્િક્ષક ર્વકસતો રહે, જ્ઞાનવાન-પ્રજ્ઞાવાન બને, સ્વાધ્યાયી બને, કામને ધમશ સમજી વ્યવહાર ગોઠવે , તે 
અમારુું લક્ષ્ય હત ુું. સમાજે અત્યુંત રસ દાખવ્યો. પ્રકાિકોએ પ્રિુંસક સહયોગ કયો , વાચક ર્નમાશણનુું આ કાયશ તો 

તમારુું જ કામ છે , પ્રકાિકોએ અમારી આ દલીલ ગ્રાહ્ય રાખી , ર્ધિંગ ુકર્મિન આપ્્ુું. વતતાઓ સ્વખચે હોંિે હોંિે 

આવ્યા. લોકભારતીથી મનદુાદા , આચાયશ મનસખુભાઈ સલ્લા , ડૉ. અરુણભાઈ દવે , પ્રા. યોગેિભાઈ ભટ્ટ આવ્યા. 
ડૉ. વસુંતભાઈ પરીખ, ડૉ. દક્ષાબહને પટ્ટણી, ડૉ. દીપકભાઈ મહતેા, ડૉ. રઘવુીર દવે, ડૉ. મોતીભાઈ મ. પટેલ, ડૉ. 

ઈશ્વરભાઈ પરમાર, ડૉ. ધીરુભાઈ ડોબરરયા , ડૉ. ગણુવુંત િાહ , દાસભાઈ, અનબુેન ઠક્કર, મોહન દાુંડીકર, કર્વઓ 

સવશશ્રી રમેિ પારેખ, હિશદ ચુંદારાણા, અરર્વિંદ ભટ્ટ, ચીમનભાઈ પરુોરહત, કરસનદાસ લહુાર, મનહર જાની, મનોહર 
ર્ત્રવેદી વગેરે આવ્યા. વતતાઓમાું રહમાલય સમા િીત-પાવન પ.ૂ મોરારરબાપનુ ુ ું સામીપ્ય કાયમ રહ્ુું. 

ઉદ્.ઘાટન કે આભારર્વર્ધની કોઈ ઔપચારરકતા નરહ. પરરચય બાદ સમયાવર્ધ મજુબ વતતાઓનાું 
વતતવ્યો થાય. રાતે્ર વાતાશ મિુાયરામાું ગ ૂુંથાઈએ. ર્વદાય વેળાએ સાફસથૂરી ર્સમેન્ટની થેલી પસુ્તકોથી ઠા ુંસોઠા ુંસ 

ભરેલી હોય. પ.ૂ બાપનુી રામકથા-કેસેટો , ઉપર્નિદ ઉપરની દિ કેસેટો તથા સરૂમુંરદરની પ્રાથશનાપોથીનુું ભાથુું 

બ ુંધાવીએ. ર્િલબરાથીઓ અગાઉથી નક્કી થઈ ગયા હોય. તેમણે ર્નયાત ૫૦૦ રૂર્પયાથી ૭૫૦ રૂર્પયા સધુીની 
ર્નધાશરરત રકમ આપી દીધી હોય. તેની સામે તેમને જુદા જુદા લેખકોનાું ૩૦૦૦થી માુંડીને ૪૬૮૫ રૂર્પયાનાું 

પસુ્તકો આપ્યાું છે. જગદીિભાઈ રાવળ તથા જગદીિ પરમાર જેવા ર્મત્રોનો પરુો સહયોગ. ઝીણવટ , ખુંત અને 

ધીરજ માગત ુું આ કાયશ હત ુું. સૌના ર્વશ્વાસ ઉપર ર્નર્ધનુું આ નાવ બરાબર ચાલ્્ુું.  

એક રદવસ મનભુાઈ માલપરા આવ્યા. મને કહ ે-“આ વિે ર્નર્ધની ર્િલબર કરવાના છો ?” મેં હા કહી 

અને ભેટ આપવાનાું પસુ્તકોની સલૂચ બતાવી. તો કહ ે-“અધધધ ! આટલાું બધાું પસુ્તકો ! પૈસા ક્યાુંથી કાઢો છો?” 

મારા જવાબથી હરખાઇને કહ ે-“હુું આવીિ. તમે કહિેો તો પલાુંઠી વાળીને કર્વતા ભણાવવાય બેસી 

જઈિ. તમે મારી પાસે ભણયા છો. લાવો કાગળ, હુું જીતેન્દ્રભાઈ દેસાઈ (નવજીવનવાળા)ને પસુ્તકો માટે ભલામણ 
લખી દઉં.” 

મનભુાઈની આ ચીવટ. અને પ્રોત્સારહત કરવાની આવી રીત.  

મનભુાઈની જસલોકયાત્રા પછી અમે ર્મત્રો તેમની ખબર પછૂવા ગયેલા. કહ ે-“મારો મોક્ષ થવાનો. મને 

ખબર નથી પણ થાય તો મારા ર્િક્ષકત્વથી થાય. મારા સ્વગશની ર્નસરણી તમે ર્વદ્યાથીઓ છો.“ 
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સાુંભળે ઓછું. મને પાસે બોલાવ્યો. ર્નર્ધ ર્વિે પછૂપરછ કરી. મેં જવાબમાું કહ્ુું કે “આ વખતે ભારતીય 

સુંસ્કૃર્તના પાયારૂપ રામાયણ, મહાભારત, ભાગવત,્ ઉપર્નિદો ઉપર વ્યાખયાનો ગોઠવવાનો છું.” 

મનભુાઈ કહ ે– “મહાભારત ઉપર બોલવા હુું આવીિ.” મેં કહ્ુું – “દાદા તમારી તલબયત. . . .” 

તો કહ ે: “હુું કા ુંઈ થોડો કાયમ માુંદો રહવેાનો છું !” મનભુાઈ આવ્યા જ. મહાભારતના મળૂ સધુી ઊંડા 

ઊતરેલા મનભુાઈ જેવા ગજુરાતમાું બીજા હતા પણ કોણ? તેમનાું વ્યાખયાનમાું અમને સૌને તરબતર કરી દીધા.  

પ.ૂ મનભુાઈ જેવા ઋર્િ અમારે આંગણે ક્યાુંથી? એમ કહી પ.ૂ બાપએુ િાલ ઓઢાડી હરખ વ્યતત કયો. 

 ગોકાદાદા 

માલપરામાું ગોકાદાદા ચ ૂુંવાલળયા કોળી. ૬૫ વિશના લગભગ. જજિંદગી ભર કૂવા ખોદ્યા , કાળી મજૂરી 

કરી, ર્ન:સુંતાન. માડી આંખે નરહવત ્ભાળે , દાદા ભજર્નક. સાચકલા. અણહક્કનુું ન જ ખપે. સુંપર્ત્તમાું જૂના 
જમાનાનો એક હાર અને રોકડા રૂર્પયા ત્રણસો. 

રવજી ભગત કહ ે-  “કાકા , મારી કાકીને આ હાર પહરેીને કોને બતાવવા જવુું છે ? તમે દાડીએ જિો ને 
કોઈ ઉઠાવી જિે. મારી કાકી તો આંખે ભાળતાું નથી. આની રોકડી કરી લો અને પૈસા મકૂી દો બેન્કમાું.” 

રવજીભાઈએ હળવાિથી કહલેી વાત તેમણે ગુંભીરતાથી લીધી. હારનો ઘડો લાડવો કરી રૂર્પયા લઈ 
આવ્યા મારી પાસે. તેમના અને રવજીભાઈના , બને્નના, નામે દિ હજાર રૂર્પયા રફતસમાું મકૂ્યા. અને છ હજાર 

રૂર્પયા કૉ-ઓપરેટીવ બેન્કમાું ચાલ ુખાતામાું મકૂ્યા.  

ગોકાદાદા મડૂીવાળા તો થયા પણ આ મડૂી તેમને અકળાવે. આ મડૂીનુ ું શુું કરવુું ? ભાગવત સપ્તાહ 

ઉપર ર્વચાર ઠરીઠામ થયો. મારી પાસે આવ્યા. કહ ે- “ઓલ્યા દિ હજારની રફતસ તોડી દો. મારો 

ભાગવતકથાનો ર્વચાર છે. આ બધુું તમારે જ કરી દેવાનુું છે.” મેં સમજાવ્યા. પણ ન માન્યા. ભતતમુંડળીને કામ 
સોંપ્્ુું. પણ ગોકાદાદા એકના બે ન થયા. ગઢડા રામજી મુંરદરના મહુંત પ.ૂ જગદીિબાપ ુસરસ કથાકાર. 

અમે પાુંચેક ગ્રામ પ્રર્તર્નર્ધ તેમની પાસે ગયા. વાત કરી. તેમણે કહ્ુું: “ગોકાદાદા પાસેથી શકુનનો 
સવા રૂર્પયો જ લઈિ.” મહુતૂશ આપ્્ુું. 

માલપરા ગામનુું સુંગઠન કામે વળગ્ુું. ભગતે તો પલાુંઠીવાળી કથાશ્રવણ જ ક્ુાં. ગોકાદાદાને ગામે 
અને ગામને ગોકાદાદાએ ઊજળા કરી દીધાું.  

ગોકાદાદાએ બરાબર એક વિે સપ્તાહની પણૂાશહરુ્ત રદને દેહ છોડયો. આવા ધાર્મિક પ્રકૃર્તના ગોકાદાદા 
અમારા માલપરા ગામનુું ઊજળું રતન હતા. 
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યાત્રા - ર્િક્ષકની અને ર્િક્ષણની 
 

 બેવાર મોટી બીમારી આવી ગઈ. 

૧૯૬૨માું પહલેી બીમારી આવી. સાડા ચાર માસ અમરગઢ હોસ્સ્પટલમાું રહ્યો. ડાબુું ફેફસુું કાઢી 

નાખવાનુું મોટુું ઑપરેિન આવ્્ુું. મુુંબઈથી મારા ગ્રપુનુું લોહી પણ આવી ગ્ુું. ઑપરેિનની તારીખ પહલેા ું ત્રણ 

રદવસે મારા વોડશ ડૉતટર આનુંદસાહબેને મેં કહ્ુું:  “સાહબે , મઝુે ઓપરેિન કા લબલકુલ ડર નરહ હૈ લેરકન મઝુે 
લગતા હૈ રક ઓપરેિન કી જરૂરત નહીં પડેગી.” તે જ રદવસે મારો એતસ-રે લેવાયો. તે નેગેટીવ આવ્યો. મને 

રજા આપવામાું આવી. 

તેત્રીસ વરસ પછી બીજી બીમારી આવી. લલવરનો સોજો. વીસ રદવસ હૉસ્સ્પટલમાું રહ્યો. આ દદશમાું 

બચવાની સુંભાવના ત્રણ ટકા જ. હુું બચી ગયો. ફરી દવા લેવી પડી નથી. 

ર્પતાજીનુું ગાયત્રીતપ જબરુું , આસ્થા પણ જબરી. અમારા કલ્યાણનો યિ ગાયત્રીને આપવાનુું અમને 

ગમે.  

 ઈન્દુ ૧૯૬૦માું પી.ટી.સી. થયેલી. ૧૯૬૨માું અમારા ું લગન થયા. ૧૯૬૩માું જૂનથી તેણે 

સોનગઢમાું નોકરી સ્વીકારી. હુું હૉસ્સ્પટલે. ઘરકામ , મારી સુંભાળ , મહનેોની સુંભાળ, ર્િક્ષક તરીકે જવાબદારીમાું 

ક્યારેય ઊણી ઊતરી નથી. `૬૫થી ર્નવરૃ્ત્ત. માલપરામાું મારી ર્સદ્વદ્ધમાું તેમની ભાગીદારીનો ગૌરવ પવૂશક સ્વીકાર 
કરુું છું. 

 દર વિે એક સપ્તાહ માટે ગાુંધી પદયાત્રા નીકળતી. એવી એક પદયાત્રામાું અમે બારડોલી 

ર્વભાગમાું ગયેલા. હુું, લાલજીકાકા, દેવજીભાઈ ચાવડા અને કેિવભાઈ મોરરડયા ઉનાળ વૅકેિનમાું આઠ રદવસની 
આ યાત્રામાું જોડાયેલા. અમારા આગેવાન લાલજીકાકા. દેવજીભાઈ, કેિવભાઈની ટુકડીના આગેવાન કરસનભાઈ 

પટેલ. આઠમે રદવસે બારડોલી ભેગા થવાનુું. ત્યા ું ત્રણ રદવસનો ર્િલબર. જયપ્રકાિજી આવવાના હતા. જે.પી. 

સાથે ગાળેલા એ ત્રણ રદવસ જીવનનુું એક સુંભારણુું બની ગયા. તેમના ર્વિે વાુંચ્્ુું હત ુું ઘણુું , પ્રત્યક્ષ દિશન તે 
રદવસે થયાું. આવડી મોટી ર્વભરૂ્ત, પણ તેમની સહજતા, સરળતા, હસતો ચેહરો, ર્નભશય, ર્નવૈર ર્નરાુંડબરી વાણી, 

્વુાનોની પે્રરણામરૂ્તિ , તીથશસ્વરૂપ જે.પી. સાથે અમે ત્રણ રદવસ રહ્યા ! એ તીથશને અભડાવવાનુું દુષ્કૃત્ય આ 

દેિમાું થ્ુું હત ુું ! તેની વેદના જનતાને રૂુંવે રૂુંવે અનભુવવી પડી છે ! 
 લોકભારતીમાું જે ર્િક્ષણ મળ્્ુું હત ુું તેને કારણે ઈનામ, ઍવૉડશ કે પરુસ્કારો તરફ પ્રથમથી જ રુલચ 

નરહ. રાજય અને રાષ્રીય પારરતોર્િકની દરખાસ્તો આવેલી પણ હુું ઈન્કાર કરતો હતો. પ.ૂ મનભુાઈ રાજકોટ 

અિોક ગોંર્ધયા હૉસ્સ્પટલમાું. અમે પાુંચેક ર્મત્રો ખબર પછૂવા ગયેલા. 
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મને પાસે બોલાવ્યો. કહ ે– “પ્રતાપરાય, તમને ઍવૉડ ૅમળેલ છે ?” 

મે કહ્ુું – “ના.” 

તો કહ ે– “હુું ચીમનલાલને ભલામણ કરીિ.” 

મનોહર કહ ે– “પણ ભાઈ તો લેવા જ માગતા નથી.” 

મને કહ ે– “કેમ ભાઈ?” 

મેં કહ્ુું : “લોકભારતીનુું ર્િક્ષણ.” 

તો કહ ે: “બહ ુસારુું, બહ ુસારુું. મને ગમ્ુું.” 

 એક વાર રાજકોટવાળા ગલુાબભાઈ જાની અને તેમનાું પત્ની ઉિાબહને પયાશવરણના કાયશક્રમ 

ર્નર્મતે્ત માલપરા આવેલાું. બને્ન ર્િક્ષણમાું ઓતપ્રોત. અમારી પ્રાથર્મકિાળામાું આવ્યાું. અમારી મહનેત , રદિા 

અને સમજ માટે અલભનુંદન આપ્યાું. 

ત્રણેક વિશ પછી ઓલચિંતો તેમનો ફોન આવ્યો. “આ વિશથી અમે ‘ર્સસ્ટર ર્નવેરદતા ઍવૉડશ ’ િરૂ કરવા 

ઇચ્છીએ છીએ. એક બાલમુંરદરના અને એક પ્રાથર્મકિાળાના ર્િક્ષકની પસુંદગી કરવા ઇચ્છીએ છીએ. તમારી 
સુંમર્ત માટે જ ફોન કયો છે.” 

હુું મ ૂુંઝાયો. મેં જજલ્લાના શે્રષ્ઠ ર્િક્ષકની સ્પધાશમા ુંથી પણ જાતને દૂર રાખેલી. હવે મારે શુું ર્નણશય લેવો ? 

છેવટે સ્વજનો–ર્મત્રોના આગ્રહથી સુંમર્ત મોકલી. 

આદરણીય શ્રી નવલભાઈ િાહના પ્રમખુપદે , પ.ૂ શ્રી જજતાત્માનુંદજીના હસ્તે , શ્રી જયાબેન િાહ અને 
રર્તભાઈ ગોંર્ધયાની ઉપસ્સ્થર્તમાું ઍવૉડશ અપાયો. ઍવૉડશ સ્વીકારતી વખતે લોકભારતી , લોકભારતીના ગરુુજનો, 

માટલલયાભાઈ, ર્મત્રો અને માલપરાનો ઋણ સ્વીકાર કયો. પ્રત્યેક માણસની પ્રગર્તમાું અનેકનાું આિીવાશદ , હારદિક 

શભુેચ્છા, આત્મીય સહયોગ હોય છે જ, તે ર્વના પ્રગર્ત િકય નથી તે વાત પણ કહી. 
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લોકદચક્ષણામરૂ્તિ સન્માન 

લોકભારતી દર વિે વાર્િિકોત્સવ વખતે ગ્રામદલક્ષણામરૂ્તિ અને લોકભારતીના ભતૂપવૂશ ર્વદ્યાથીઓનુું 

સન્માન કરે છે. એ રીતે હુું પણ લોકદલક્ષણામરૂ્તિ ભતૂપવૂશ ર્વદ્યાથી સન્માન મેળવવા સદ્ .ભાગી થયો. મારી 
સુંસ્થાએ જ મારુું સન્માન ક્ુાં. એટલે મોટો પરુસ્કાર મળ્યો હોય એટલો હરખ થયો. આ સન્માન શ્રી અંબભુાઈ 

િાહને હસ્તે પ્રાપ્ત થ્ુું. યોગાનયુોગ પણ કેવો ? પ.ૂ સુંતબાલજીના ત્રણ ર્નકટના સાથીઓ માટલલયાભાઈ , 

નવલભાઈ અને અંબભુાઈ. તેમના હસ્તે સન્માન પ્રાપ્ત થ્ુું ! એટલે ર્વિેિ આનુંદ થયો. બને્ન વખતે ઍવૉડશમા ું 
મળેલી રૂર્પયા પાુંચ પાુંચ હજારની રકમમાું મેં છ છ હજાર ઉમેરીને આ રકમ ર્િક્ષક કલ્યાણર્નર્ધને અપશણ કરી 

છે. 

 ર્નવરૃ્િ પછી :  

ર્િક્ષક કલ્યાણ ર્નર્ધ સહાયને ઈરાદે શ્રી વલ્લભભાઈ સવાણી ‘ટોપી’ને મળવા રાણપરડા (પાલીતાણા) ગયેલો. 
િાળાના ઓરડાના ભરૂ્મપજૂનનો પ્રસુંગ. સભા થોડી વહલેી િરૂ થઈ. ધારાસભ્યશ્રી આવવાના બાકી હતા. મને 

અને નમશદાિુંકરભાઈને િક્ય તેટલુું લા ુંબુ ું બોલવા કહ્ુું. બોલા્ુું. ર્નર્ધને ૨૫૦૦૦ રૂર્પયનો સહયોગ સાુંપડયો. 

આ વલ્લભભાઈ મારી ર્નવરૃ્ત પછી મારા ઘરે આવ્યા. મને કહ ે-“કયારે ર્નવતૃ્ત થાઓ છો ?” મેં કહ્ુું : 

“પુંદર રદવસ થયા.” એ કહ ે: “મારે પાલીતાણા તાલકુામાું તમારી વૈતર્નક સેવા લેવી છે. કેવી રીતે કામ કરવુું 

ફાવે ?” મારા જવાબથી તેમને સુંતોિ થયો હિે. તેમના તરફથી પુંદર રદવસમાું નવી મોટરસાયકલ મળી ગઈ. 
મેં મારુું કામ આરુંભી દીધુું. ર્િક્ષક કલ્યાણ ર્નર્ધ દ્વારા દરેક ર્િક્ષતનો પવૂશ પરરચય હતો. આ તાલકુામાું જજલ્લા 

ર્િક્ષણભવન દ્વારા તજજ્ઞ તરીકે વગશ લેવાનુ ું બનેલુું. િાળા ર્વકાસ માટે લોકોનો સહયોગ મળે ત્યાું સહાય કરવી 

તેવી નીર્ત રાખેલી. સરુતથી વલ્લભભાઈ માુંગ ુતેટલી રકમ મોકલતા. એક વિશ કામ ક્ુાં. ઉભય પક્ષે સુંતોિ 
હતો. વિાાંતે સમગ્ર રહસાબ આપ્યો. રહસાબ સામે જોયા ર્વના જ કહ ે – “મારે કેટલા દેવાના છે ? રહસાબ ભલે 

તમારી પાસે રહ્યો.” ઓછું ભણેલા, પણ માણસને માપવાનો ગજ તેમનો અનોખો. 

એક આત્મીય ર્મત્ર રમેિભાઈ ગોસ્વામીના આગ્રહથી ર્સહોરની નુંદલાલ ભતૂા સ્કૂલની જવાબદારી 

સ્વીકારી છે. ૬૩ વિે ગમતી પ્રવરૃ્ત્તમાું સરક્રય છું. સ્વાન્ત: સખુાય. 

જીવનન ુએક ફલક ર્વસ્તરત ુું જાય , પ્રવરૃ્ત્તઓ વધારતા જઈએ , પ્રર્તષ્ઠા બુંધાઈ ત્યારે અહુંશનૂ્ય બનવુું 

અઘરુું છે. માલપરાનાું છેલ્લાું પા ુંચ વિશમાું ક્યાુંક તનાવ આવ્યો , ર્મત્રો વચ્ચે નજીવી ર્તરાડો ઊભી થઈ , સુંગરઠત 

રહવેા ટેવાયેલા ગામમાું નવાું પરરમાણો આવ્યાું . અંતે હમેખેમ પાર ઊતરા્ુું. દરેક ફળ કાચુું હોય ત્યારે તેનો 
સ્વાદ એક અને પાકે ત્યારે મધરુ. તે એક ઈશ્વરીય સદ્ .ઘટના છે. પાકટ વયે પ્રસન્નતા હોવી તેયે એક સદ્ .ઘટના 

જ છે. 
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બાયોડેટા  

નામ : પ્રતાપરાય રર્તલાલ ર્ત્રવેદી / વતન : માલપરા  
જન્મ તારીખ : ૧૩-૦૯-૧૯૩૯  
અભ્યાસ : પ્રાથર્મક : ગણેિગઢ, તા. ગારરયાધાર.  

           માધ્યર્મક : દામનગર, તા.લાઠી  

           પી.ટી.સી. લોકભારતી–સણોસરા, ૧૯૫૬-૫૮  
કાયચસેવા :  જૂન – ૫૮થી ચોસલા પ્રા. િાળા , તા. ગઢડા, ૧.૬ વિશ, ગુુંદાળા પ્રા. િાળા, તા.ગઢડા, ૧ 

વિશ બાકીની ર્નવરૃ્ત્ત સધુી માલપરા પ્રા. િાળા , તા. ગઢડા.  ચાર વિશ : પ્રાયોલગક િાળામાું ર્િક્ષક તથા જૂન – 
૬૬થી આચાયશ, પ્રાથર્મક િાળા માલપરા, ર્નવરૃ્ત્ત : ૩૧-૧૦-૯૭.  

ર્નવરૃ્િ પછીની પ્રવરૃ્િ : ૧ વિશથી વલ્લભભાઈ પી. સવાણી દ્વારા  પાલીતાણા તાલકુામાું િૈક્ષલણક , સહ િૈક્ષલણક 

તથા ભૌર્તક ર્વકાસ માટે કામગીરી કરી. િાળાઓને આર્થિક સહયોગ કયો. જૂન – ર000થી ર્િહોર નુંદલાલ ભતૂા 

સ્કૂલનુું સુંચાલન અને આચાયશ તરીકેની કામગીરી િરૂ છે.  

પકરવાર : પતુ્ર : રદગીિ –૩૨ વિશ બી.એ. , સચીન સરુતમાું, કાપડ ઉદ્યોગમાું. પતુ્રીઓ : મીરાું – ૩૫  વિશ , 

વડોદરા એમ.કોમ., બી.એડ., હતેલ ૨૮ વિશ કપડવુંજ બી.એસ.સી. , બી.એડ. ર્વકલાુંગની કામગીરી , રચના – 

રપ વિશ એમ.એ., બી.એડ. ધોળા હાઈસ્કૂલમાું ર્િલક્ષકા, પત્ની : ઇન્દુબહને – ૬૩ વિશ પી.ટી.સી. ર્નવતૃ્ત ર્િલક્ષકા.  

પ્રર્તષ્ષ્િત કરનારી ક્ષણો :  રાજ્ય–રાષ્રના શે્રષ્ઠ ર્િક્ષકની વારુંવારના આગ્રહ છતાું સ્પધાશત્મક ઘટનામાું જાતને ન 

જોતરી. ર્સસ્ટર ર્નવેરદતા ઍવૉડશની િરૂઆત મારાથી થઈ. લોકભારતી દ્વારા ભતૂપવૂશ ર્વદ્યાથીનુું સન્માન પ્રાપ્ત 
થ્ુું. ત્રણ દાયકા સધુી જજલ્લા પ્રાથર્મક િાળાની પરીક્ષા સર્મર્તમાું પ્રિુંસનીય કામગીરી બજાવી. માલપરા 

િાળાને જજલ્લાની શે્રષ્ઠ િાળામાું સ્થાન અપાવ્્ુું.  

કુટુુંબ ર્નયોજન અને નાની બચતમાું જજલ્લા કક્ષાએ અનેક વાર શે્રષ્ઠત્વ પ્રાપ્ત ક્ુાં. જજલ્લાની િૈક્ષલણક 

પ્રવરૃ્ત્તઓમાું વિો સધુી અલગ્રમ ભરૂ્મકા ભજવી. જજલ્લા –તાલકુા સુંઘમાું હોદ્દો ન સ્વીકારી ચ ૂુંટણીને બદલે 

સવાશનમુર્ત સ્વીકારનો આગ્રહ રાખયો. જરૂર પડી ત્યારે લવાદી કરી. ભાવનગર જજલ્લામાું પ્રાથર્મક ર્િક્ષણ 
કલ્યાણ ર્નર્ધના ર્નમાશણમાું અને તેની પ્રગર્તમાું , ર્િક્ષકત્વના ર્વકાસમાું ઉમદા મથામણ કરી. ર્િ. ર્નર્ધના નેજા 

નીચે જજલ્લાના ર્િક્ષકોની ત્રણ રદવસીય , ચાર સારહજત્યક , િૈક્ષલણક અને આધ્યાજત્મક ર્િલબરોનાું આયોજન –

સુંકલન કાયો કયાાં. પ.ૂ મોરારરબાપનુા આિીવાશદથી અને સહયોગથી પ્રાપ્ત થઈ િક્યા. કૈલાસ ગરુુકુળ મહવુાએ 
પીરઠકા પરૂી પાડી. પ.ૂ મનદુાદા , ભરૂ્મપતુ્રના આ. પ્રસન્નવદનભાઈ અને અનેક મહાનભુાવોએ આ પ્રવરૃ્ત્તને 

આિીવાશદ આપ્યા. આજે પાુંસઠ વિેય ર્િક્ષણનુું સેવાકાયશ થઈ રહ્ુું છે.     
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